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1.

Inleiding en leeswijzer

1.1

Inleiding

Voor u ligt het onderzoekplan voor 1994 van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek
(DLO). Dit onderzoekplan is een meerjarenplan en bouwt voort op voorgaande
DLO-Onderzoekplannen. Bereikte resultaten, wetenschappelijke ontwikkelingen en
- in een aantal gevallen bijgestelde - beleidsprioriteiten hebben geleid tot accentverschuivingen in het onderzoek, die in dit onderzoekplan worden beschreven.
De DLO-instituten ressorteren onder het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV).Zijverrichten strategisch-fundamenteelentoepassingsgericht onderzoek
primair ten behoevevandebeleidsterreinen vanhet Ministerievan LNV.Het onderzoek
richt zich derhalve op vragen vanuit de primaire plantaardige en dierlijke produktie,
de agro-industriële produktie en het landelijk gebied. De problemen in deze
sectoren en hetdaaruit voortvloeiende beleid,staanverwoord indegrote beleidsnota's,
zoals de Structuurnota Landbouw, het Natuurbeleidsplan en het Meerjarenplan
Gewasbescherming. In deze nota's is het belangrijkste thema duurzaamheid, onder
meer door verbetering van de kwaliteit van de primaire en daarvan afgeleide
Produkten, door vermindering van de emissie van afvalstoffen, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en het duurzaam instandhouden van voor Nederland
kenmerkende (natuurlijke) ecosystemen.
Het DLO-Onderzoekplan 1994 heeft primair tot doel de onderzoekvoornemens voor
1994 weer te geven. Het vormt de neerslag van de onderhandelingen met het
Ministerie van LNV voor 1994. Het dient tevens als uitgangspunt voor het overleg
met het Ministerie van LNV voor latere jaren, waarin op hoofdlijnen afspraken
worden gemaakt over onderzoekrichting en inzet van middelen. Om ten behoeve
van dit overleg de totale onderzoekinspanning van DLO inzichtelijk te maken, is het
onderzoek ondergebracht in programma's, die samengesteld zijn uit een aantal
projecten. Dit jaar is, meer dan voorheen, getracht in de daarvoor in aanmerking
komende programma's een splitsing aan te brengen in de doelstellingen met
bijbehorende planning die minimaal gerealiseerd kunnen worden middels LNVfinanciering en de bredere doelstellingen die middels contracten met derden
gerealiseerd kunnen worden.
Het instituut dat het grootste aandeel in een programma heeft, fungeert als
trekkerinstituut en wijst een programmaleider aan. Voor sommige instituutsoverschrijdende programma's is een stuurgroep - bestaande uit instituutsdirecteuren samengesteld die de uitvoering van het programma begeleidt.
Behalve dat onderzoekprogramma's de onderzoekinspanning zichtbaar maken,
worden ze ook gebruikt voor wetenschappelijke sturing. De combinatie van
projecten wordt namelijk zó gekozen dat resultaten uit het ene project direct
geïntegreerd kunnen worden in andere projecten uit het programma, zodat de
verkregen kennis optimaal kan worden benut. De programmaleiders zijn verantwoordelijk voor de wetenschappelijke inhoud van het programma. Regelmatig
zullen zij daarvoor een beroep moeten doen op expertise buiten het instituut.
De programmaleider brengt daarom advies uit aan de instituutsdirectie of de stuurgroep over het aangaan van samenwerkingsverbanden die van belang zijn voor het
programma. Dit betreft samenwerking met andere DLO-instituten maar ook met
onderzoekinstellingen buiten DLO,zoals proefstations en universiteiten.
Hoewel met de opzet van de programma's sterk rekening is gehouden met de
wensen van het beleid, is het niet zo dat een bepaald programma geschreven is om
antwoord te geven op een bepaalde beleidsvraag. Veelal is het zo dat voor een
beleidsvraag meerdere programma's relevant zijn en omgekeerd dat resultaten van

één programma relevant zijn voor meerdere (beleids)vragen. Daarom worden in het
DLO-Onderzoekplan niet alleen de onderzoekprogramma's gepresenteerd, maar
wordt tevens beschreven hoe de onderzoekprogramma's aansluiten op de vragen
die door het beleid zijn geformuleerd.

1.2

Leeswijzer

Indehoofdstukken 2en3wordt beschreven hoe deonderzoekprogramma's aansluiten
opvragenvan het beleid enandere doelgroepen. Hoofdstuk 2beschrijft het onderzoek
vanuit een sectorbenadering. Sectoren zijn daarbij samengevoegd tot een viertal
clusters: landelijk gebied, plantaardige produktie, dierlijke produktie en visserij. In
hoofdstuk 3wordt het onderzoek opthematische wijze beschreven.Eenachttal thema's
wordt beschreven. In hoofdstuk 4 worden DLO en het DLO-onderzoek bezien in
nationaal verband.Zowel derelatie met andere participanten in het 'landbouwkundig'
netwerk wordt beschreven, alsook de aansluiting van het DLO-onderzoek op de vele
nationale programma's en programma's die met het georganiseerde bedrijfsleven
worden uitgevoerd. Hoofdstuk 5gaat in op het DLO-onderzoek in een internationale
context. Hoofdstuk 6 beschrijft de taken van DLO die adviserend of dienstverlenend
van aard zijn, al dan niet voortkomend uit wettelijke verplichtingen of doelstellingen.
Ten slotte beschrijft hoofdstuk 7 de taken en activiteiten van de DLO-instituten.
Uitgangspunt bij het beschrijven van de aansluiting van onderzoekprogramma's op
devragen van het beleid en andere doelgroepen in de hoofdstukken 2en 3isgeweest
dat deze hoofdstukken afzonderlijk te lezen zouden moeten zijn. Een gevolg
hiervan is dat duplicering niet voorkomen kon worden. In de hoofdstukken 2 en 3
wordt dan ook verschillende malen naar eenzelfde stuk onderzoek verwezen.
Aanbevelingen voortvloeiend uit toetsing van DLO-onderzoekprogramma's door het
Ministerie van LNV zijn in de gepresenteerde onderzoekprogramma's verwerkt. De
uitwerking vandeeffecten vande Grote Efficiency-Operatie en andere overheidsmaatregelen in 1994 zijn eveneens verwerkt.
In de hoofdstukken 2t.m. 6wordt verwezen naar onderzoekprogramma's. Deze
worden aangeduid met een programmanummer plus een instituutsaanduiding,
bijvoorbeeld 11-SC.Indebijlagen 1 en2kanbij het desbetreffende programmanummer
de programmatitel worden gevonden. Bijlage 4 geeft een lijst van de instituutsaanduidingen.
Bij verwijzing naar de programma's wordt voor de instituutsaanduiding de afkorting
van het trekkerinstituut gebruikt. Door deze simpele toevoeging aan het programmanummer zal voor verschillende lezers eerder duidelijk zijn welk programma wordt
bedoeld. Het isechter niet de bedoeling de indruk te wekken, dat alleen het
genoemde instituut onderzoekprojecten heeft in het desbetreffende programma.
Welke instituten nog meer een aandeel hebben in het programma, kan gevonden
worden bij de beschrijvingen van de instituten in hoofdstuk 7 en de bijlagen 1en 2
bij debeschrijvingvandeprogramma's. Daaruit blijkt bijvoorbeeld datbij het programma
11-SCnog een ander DLO-instituut betrokken is.
De nieuwe onderzoekprogramma's zijn genummerd vanaf 208. Een aantal daarvan
moet in 1994 nog verder uitgewerkt worden. In enkele gevallen dient nog overleg
plaats te vinden over de verdere invulling van het programma. Om het speciale
karakter van deze programma's aan te geven hebben deze programma's in de lijst
van programmatitels (bijlage 1) de toevoeging 'in oprichting' (i.o.) meegekregen.
Om verwarring in de nummering van programma's te voorkomen zijn vrijgekomen
programmanummers niet opnieuw gebruikt, maar isdoorgenummerd. De reeks
programmanummers bevat dan ook enkele gaten. In bijlage 3 zijn de programma's
weergegeven die in 1993 zijn beëindigd.

Per 1 november 1993 is de fusie tussen CABO-DLO en IB-DLO tot het DLO-Instituut
voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO)tot standgekomen.
De benaming van de voormalige CABO- en IB-programma's is aangepast aan de
nieuwe naamgeving. Het CDI-DLO, COVP-DLO, IVO-DLO en IVVO-DLO zijn met
ingang van 15 december 1993 samengevoegd tot het DLO-Instituut Onderzoek
Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO) te Lelystad. Ook hier is de benaming van
de voormalige CDI-, COVP-, IVO-, en IVVO-programma's aangepast aan de nieuwe
naamgeving en is bij het formuleren van nieuwe onderzoekprogramma's al zoveel
mogelijk geanticipeerd op de fusie. Bij TFDL-DLO iseen proces van heropstelling van
taken gaande. Een kerntaak, de innovatie van instrumentatie, wordt overgebracht
naar IMAG-DLO (welke naam vanaf 1januari 1994 staat voor het DLO-Instituut voor
Milieu- en Agritechniek). Ten slotte dient nog vermeld te worden dat bij het IPODLO alle programma's inhoudelijk zijn bijgesteld, omdat een verdere concentratie
van onderzoek op een beperkter aantal speerpunten noodzakelijk bleek.
In bijlage 1van het DLO-Onderzoekplan wordt een uitgebreid overzicht gegeven
van alle onderzoekprogramma's. Bij ieder programma wordt een korte samenvatting
van de inhoud gegeven,wordt aangegeven wie de programmaleider is,welk instituut
het programma trekt, welke andere DLO-instituten bijdragen en met welke andere
DLO-programma's er raakvlakken bestaan.Voortsworden aanleiding en doelstellingen
van het programma beschreven alsook de geplande activiteiten voor 1994. Bovendien
wordt bij de programma's een overzicht gegeven van de binnen dat programma
lopende of geplande projecten. In bijlage 2wordt volgens de zelfde systematiek
een overzicht gegeven vande programma's voor wettelijke en dienstverlenende taken.

1.3

Omvang van het DLO-onderzoek in 1994

In totaal beslaan de in dit plan weergegeven activiteiten circa 2000 mensjaar. Dit
betreft de inzet van medewerkers die direct aan de programma's toe te rekenen is.
Hierin is niet begrepen 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 andere inzet van
medewerkers die niet direct aan programma's istoe te rekenen betreft in totaal
circa 800 mensjaar.
Van de bovengenoemde 2000 direct aan de programma's toerekenbare mensjaren
wordt circa 1400mensjaar bekostigd door het Ministerie vanLNV.Inclusief de algemene
ondersteuning worden circa 2000 mensjaren bekostigd uit LNV-gelden. De grote
wijzigingen in capaciteit ten opzichte van 1993 zijn gedeeltelijk een gevolg van de
GEO/TUBA-operaties, alsmede van de veranderingen in de berekeningssystematiek.
In de bijlagen 1en 2wordt bij de afzonderlijke programma's een indicatie van de
omvang van het onderzoek of wettelijke en dienstverlenende taken gegeven.
Daarbij zijn de aantallen mensjaren ten laste van LNV afgerond op hele mensjaren
en de aantallen mensjaren gefinancierd door derden op eenheden van 5 mensjaren.

Globaal overzicht van het onderzoek per sector
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het begrip duurzaamheid, een
belangrijke algemene doelstelling van het landbouwbeleid. Voorts is per sector
beschreven wat de Dienst Landbouwkundig Onderzoek aan onderzoek verricht ten
behoevevandediverse sectoren.Desectoren zijn daarbij geclusterdtot vier eenheden:
landelijk gebied,plantaardige produktie, dierlijke produktie envisserij en aquacultuur.
Deze vier clusters zijn niet afzonderlijk te beschouwen; er is duidelijk sprake van
wisselwerking en samenhang. Het landelijk gebied functioneert daarbij als ruimtelijk
draagvlak voor de andere clusters.

2.1

Duurzaamheid

IndeStructuurnota Landbouw wordt alsalgemene doelstelling van het landbouwbeleid
genoemd: 'het bevorderen van een concurrerende, veilige en duurzame landbouw'.
Elk der afzonderlijke doelen - concurrerend, veilig en duurzaam - isgericht op
continuïteit van de landbouw en iste herleiden tot één begrip, dat de basis dient te
vormen voor de landbouw en de belasting van ons fysieke milieu, namelijk integrale
duurzaamheid. Duurzaamheid is bij uitstek een thema dat past binnen een brede
organisatie als DLO.

Een systeem is pas dan duurzaam te noemen indien het bestaan ervan ook op de
langeretermijn gegarandeerd kanworden. Omditte bereiken dient voldaante worden
aan elk van de volgende omstandigheden:
- ecologische duurzaamheid;
- sociale duurzaamheid;
- economisch duurzaamheid;
- duurzaamheid in internationale context.
Degenoemde aspectenzijnvanzelfsprekend niet afzonderlijk vanelkaarte beschouwen.
Er issprake van wisselwerking en samenhang.
Duurzaamheid is, in dit brede kader, van toepassing op alle functies van het landelijk
gebied zoalsduurzaamheid van natuurlijke ecosystemen, landbouwproduktiesystemen
en andere gebruikssystemen. Duurzaamheid van het ene systeem kan daarbij niet
los gezien worden van het andere of van het landelijk gebied in zijn totaliteit. De
relatie tussen teelt- en produktiesystemen en het landelijk gebied isduidelijk. Teelten produktiesystemen maken gebruik van het landelijk gebied uit het oogpunt van
behoefte aan grondoppervlak en natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast belasten ze
het landelijk gebied, in het bijzonder de natuur, via emissies naar bodem, water en
lucht en het ontstaan van afvalstoffen.
DLOisopverschillendeterreinen bezig metonderzoek datbijdraagt aande ontwikkeling
van een duurzame landbouw en natuur, en een duurzaam gebruik van ons fysieke
milieu. Hiervoor wordt kennis geïntegreerd tot strategische en praktijkgerichte
oplossingen, zoals integrale ketenbeheersing, resistentie-veredeling, geïntegreerde
plantaardige produktie, etc. In de hoofdstukken over de sectoren en thema's wordt
uitgebreid op dit onderzoek ingegaan. Hier zal echter in het kort de samenhang
van deverschillende onderzoekterreinen met betrekking tot het begrip duurzaamheid
worden toegelicht.
Ecologische duurzaamheid
Om te voldoen aan de voorwaarden voor ecologische duurzaamheid dienen emissies
naar bodem, water en lucht zoveel mogelijk beperkt te worden en het ontstaan van
afvalstoffen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Verder moet zo efficiënt
mogelijk gebruik gemaakt worden van (fossiele) energie, waarbij de toepassing van
vervangbare energiebronnen de voorkeur heeft. Indien een produktiesysteem een
zodanige invloed heeft dat bodem en grondstoffen uitgeput raken, heft het
zichzelf op en kan het derhalve niet duurzaam zijn.

DLO verricht onderzoek naar
vismethodes die milieuvriendelijker en selectiever
zijn dan de gangbare
methodes
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48-, 208-, 218-AB
25-, 27-, 31-, 148-, 149220-CPRO
37-, 48-AB; 210-, 234-,
236-IPO;237-CPRO
37-AB, 43-, 198-IMAG
31-CPRO;216-AB
151-, 187-AB; 198-IMAG;
217-AB

48-AB; 233-IP0

151-, 178-AB; 200-ID;
241-IMAG; 247-ID

Deecologische duurzaamheid vandegangbare plantaardige produktiesystemen ismet
name in het geding door het overmatig gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het onderzoek dat DLO verricht ter ondersteuning van de
ontwikkeling van ecologisch meer duurzame teeltsystemen is gericht op zowel de
vermindering van de afhankelijkheid en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
en meststoffen, alsmede op de beperking van de negatieve gevolgen voor het
milieu door het gebruik van deze stoffen. DLO pakt de problematiek van gewasbeschermingsmiddelen onder andere aan door onderzoek te verrichten naar resistente
rassen. Biotechnologie heeft de mogelijkheden van resistentieveredeling enorm
uitgebreid. Verder vindt onderzoek plaats naar biologische en geïntegreerde
bestrijding, het verhogen van deeffectiviteit van detoegediende gewasbeschermingsmiddelen en verruiming van de vruchtwisselingsmogelijkheden, onder meer door te
zoeken naar (non-food) toepassingen van nieuwe en bestaande gewassen (agrificatiegewassen). Wat betreft de vermindering van het gebruik van meststoffen richt het
onderzoek zich bij de plantaardige sector met name op het optimaliseren van de
toediening en het afstemmen vande dosisop de behoefte vande plant. Dit onderzoek
is uitgebreider beschreven in paragrafen 2.3 (Plantaardige produktie), 3.1 (Gewasbescherming), 3.6 (Agrificatie) en 3.8 (Biotechnologie).

In samenwerking met het praktijkonderzoek worden de toepassingsmogelijkheden
van de diverse onderzoekresultaten in praktijksituaties getoetst. Uiteindelijk dient
dit onderzoek te leiden tot geïntegreerde plantaardige produktiesystemen.
In de dierfokkerij en -houderij levert het overschot aan dierlijke meststoffen een
aanzienlijke bijdrage aan de milieubelasting. Het onderzoek is onder andere gericht
op devermindering van uitspoeling van mineralen uit mest naar bodem-en grondwater
en de beperking van de emissie van onder andere ammoniak en methaan naar de
lucht. Dit onderzoek vindt vanuit verschillende ingangen plaats. Ten aanzien van het
dier wordt onderzocht op welke wijze de nutriënten in het veevoeder beter benut
kunnen worden, zodat er minder via de mest uitgescheiden wordt. Daarnaast vindt
onderzoek plaats naar methoden om de mest zodanig op de boerderij te behandelen,
dat de kans op emissie verkleind wordt en wordt bekeken op welke wijze nutriënten
uit de (dierlijke) mest beter benut kunnen worden door het gewas. Dit onderzoek
is uitgebreider beschreven in de paragrafen 2.4 (Dierlijke produktie) en 3.8
(Biotechnologie).

H

243-RIVO

57-, 58-,62-ATO

DLO draagt bij aan de tot standkoming van een in ecologisch opzicht meer duurzame
visserij, door het verrichten van onderzoek naar vismethodes die milieuvriendelijker
en selectiever zijn. Meer informatie wordt gegeven in paragraaf 2.5 (Visserij en
aquacultuur).
Niet alleen in de primaire produktie kan zorg worden gedragen voor het tot stand
brengen van ecologische duurzaamheid. Dit geldt tevens voor de verdere verwerking,
transport en opslag van agrarische produkten. Onderzoek vindt onder meer plaats
naar het optimaliseren van verwerkingsprocessen met betrekking tot het energie- en
waterverbruik en de mogelijkheden van hergebruik of nuttig gebruik van de restenafvalstoffen. Ook isDLObezig met deontwikkeling vanalternatieve energiebronnen,
zoals de produktie van biobrandstoffen uit afval. Om afvalstoffen te kunnen
hergebruiken is het van belang dat het eindprodukt recycleerbaar is. Agrificatie
draagt bij aan het verkrijgen van beter recycleerbare eindprodukten ten opzichte
van degangbare petrochemische produkten. Dit onderzoek isuitgebreider beschreven
in paragraaf 3.3 (Milieutechnologie) en 3.6 (Agrificatie).
Activiteiten in het landelijk gebied, zoalsstedelijke ontwikkeling, industrie, landbouw,
verkeer en recreatie, leggen hun beslag op de natuur en kunnen de ecologische
duurzaamheid van de bestaande ecosystemen aantasten. Teneinde het inzicht te
vergroten in de relaties tussen deze activiteiten, de natuur en het fysieke milieu vindt
onderzoek plaats naar de processen die plaatsvinden in het continuüm bodemwater-lucht en de kringlopen van bepaalde stoffen. Aandachtsstoffen zijn fosfor,
stikstof, kalium, zware metalen en contaminanten als gewasbeschermingsmiddelen.

Activiteiten in het landelijk
gebied kunnen hun beslag
leggen op de natuur en de
duurzaamheid van de
bestaande ecosystemen
aantasten

11-, 114-SC; 120-, 121-IBN;
122-AB; 147-SC; 178-, 187-,
188-AB; 196-IBN; 201-SC;
207-SC/LEI; 208-AB;223-,
224-SC/AB; 225- t.m. 229-SC

Van deze stoffen wordt het voorkomen, het effect en hun onderlinge interactie
onderzocht. Deze kennis wordt vervolgens toegepast in modellen die de verspreiding,
effecten en andere lotgevallen vande betreffende stoffen beschrijven en/of voorspellen,
inzowel natuurlijke ecosystemen alslandbouwproduktiesystemen. Met behulp hiervan
kunnen concrete fysische en chemische normen en waarden worden geformuleerd
voor de duurzaamheid van deze systemen. Dit onderzoek is uitgebreider beschreven
in paragraaf 2.2 (Landelijk gebied).
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Sociale duurzaamheid
Evenals in andere sectoren is er met betrekking tot de landbouw thans duidelijk
sprake van een vermaatschappelijking van de besluitvorming over technologische
ontwikkelingen. De complexiteit en de mogelijke gevolgen van technologische en
wetenschappelijke ontwikkelingen vereisen dat de overheid en maatschappelijke
organisaties zich intensief bezig houden met zowel de kansen als de bedreigingen
die hiermee verbonden zijn. Het gaat hierbij om gewenste en ongewenste maatschappelijke gevolgen van de wetenschap, het toepassen van nieuwe technologieën
en om ethische, ecologische en sociale vraagstukken. Teneinde meer inzicht hierin te
verkrijgen zijn het Technologisch Aspectenonderzoek (TA) en de technologische
verkenningen van belang.

186-ID; 193-ID/CPRO; 202-ID;
245-LEI

105-IMAG

Zo verricht DLO onderzoek naar de biologische veiligheid van de introductie van
transgene organismen in het milieu. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de
eventuele overdracht van transgenen van cultuurgewassen naar wilde verwante
soorten, het onderzoek naar het gebruik van recombinante virusvaccins bij de
bestrijding van de ziekte van Aujeszky bij varkens, en het onderzoek naar de gevolgen
van detoepassing van nieuwe voortplantingstechnologieën en genetische modificatie
voor vruchtbaarheid, gezondheid en welzijn van het landbouwhuisdier. Hierop
wordt nader ingegaan in paragraaf 3.8 (Biotechnologie).
Ook bij een technologie als het automatisch melken wordt onderzoek verricht naar
de consequenties voor het dierlijk welzijn en de gezondheid van dieren.
Economische duurzaamheid
Produkten moeten voldoen aan bepaalde normen voor kwaliteit en veiligheid om
op de markt te kunnen concurreren met andere produkten. Dit iseen belangrijke
voorwaarde voor economische duurzaamheid. Zowel naar de positieve (zoals geur,
kleur, smaak, etc.) als de negatieve kwaliteitsaspecten (veiligheid) wordt bij DLO
onderzoek verricht.

DLO is bezig met het
ontwikkelen en
optimaliseren van IKBsystemen in verschillende
sectoren
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57-, 58-, 60-ATO; 143-, 202-,
214-ID; 217-, 219-AB;
220-CPRO; 222-ID; 244-RIVO;
250-ID

143-ID; 182-RIKILT;244-RIVO

61-ATO; 143-ID;217-AB;
222-ID; 244-RIV0
61-ATO; 181-RIKILT;217-AB;
222-ID

179-t.m. 183-RIKILT

Elke fase in de keten heeft zijn eigen specifieke invloed op de kwaliteit: rassenkeuze,
keuze van het uitgangsmateriaal, teeltmethode/dierhouderij, oogst/slacht/visserijmethoden, manieren van opslag, transport en verwerkingsmethodieken. Alle zijn
van essentieel belang voor de kwaliteit van het uiteindelijk (plantaardig danwei
dierlijk) produkt. Hetonderzoek richtzichdaaromopspecifieke kwaliteitsbeïnvloedende
aspecten indeverschillende fasenvandediversesectoren. Bovendienwordt onderzoek
verricht naar integrale ketenbeheersing (1KB). 1KBiseen systeem waarbij integraal in
de gehele produktieketen de gewenste niveaus van kwaliteitsfactoren van een
produkt worden nagestreefd, zodat de afnemer garanties krijgt over de veiligheid
en de kwaliteit. DLO is bezig met het ontwikkelen en optimaliseren van IKB-systemen
in verschillende sectoren, zoals de visserijsector en voor eieren en eiprodukten in de
pluimveesector.
Om tot formuleringen te komen van de kwaliteit zoals de consument die wenst,
vindt consumenten- en panelonderzoek plaats. Uit dit consumentenonderzoek komen
sensorische parameters (geur, kleur, smaak, etc.) naar voren, die vertaald dienen te
worden naar instrumenteel meetbare parameters (bijvoorbeeld vetzuursamenstelling).
Ook dit onderzoek vindt bij DLO plaats, waarna vervolgens wordt onderzocht welke
factoren het ontstaan van deze kwaliteitsparameters beïnvloeden.
DLO ontwikkelt ten behoeve van de kwaliteitsbeheersing nauwkeurige meetinstrumenten en -methodieken. Ten aanzien van gezondheids- en veiligheidsbeïnvloedende
aspecten worden methoden ontwikkeld voor de detectie en kwantificering van
ondermeer pathogène micro-organismen, residuen van agrarische hulpstoffen,
contaminanten en natuurlijke toxinen.

Diergezondheid in relatie tot
infectieziekten krijgt volop
de aandacht

63- t.m. 66-, 69-ID
104- t.m. 106-, 246-IMAG
186-ID

Ook de gezondheid en het welzijn van het landbouwhuisdier worden in toenemende
mate gezien als een kwaliteitsaspect. De diergezondheid in relatie tot infectieziekten
krijgt bij DLO volop de aandacht. Ook vindt onderzoek plaats naar alternatieve
huisvestingssystemen, waarbij rekening wordt gehouden met het welzijn van het
dier, milieu-eisen, rentabiliteit en adequate werkomstandigheden voor de veehouder.
Ten slotte is gezondheid en welzijn het centrale thema van het programma over
stress en adaptatie.
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Een produkt kan zodanig geproduceerd zijn dat voldaan wordt aan eisen van milieuvriendelijkheid en welzijn voor het dier. Indien er echter geerv markt voor bestaat,
kan niet gesprokenwordenvaneen integraal duurzaam systeem.Erdient concurrerend
geproduceerd te worden, waarbij tevens een redelijke levensstandaard voor de
werknemers in de agrarische sector gegarandeerd wordt.

203-, 242-, 245-LEI

Een voorbeeld van het DLO-onderzoek op dit terrein zijn de marktverkenningen
voor agrificatieprodukten en het onderzoek naar de economische aspecten van
onder andere milieuvriendelijker fruitteelt, biologisch-dynamische vollegrondsgroenteteelt en diervriendelijke houderijsystemen.

129-, 207-SC/LEI

Ook indit kader passendeeconomische evaluatiesvanemissiebeperkende maatregelen
en van maatregelen gericht op een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Het onderzoek is onder andere gericht op nutriënten, energie, gewasbeschermingsmiddelen enwater. Voorbeelden hiervan zijn het onderzoek naar economische gevolgen
van ontwikkelingen in de produktiekolom ter vermindering van de milieubelasting
door nutriënten en het technisch-economisch onderzoek naar de toepassing van
warmtekrachtinstallaties op glastuinbouwbedrijven en het gebruik vanenergieschermen.

104-IMAG

Met behulp van informatietechnologie worden modellen ontwikkeld voor het
voorspellen van economische parameters in de agrarische keten, bijvoorbeeld ter
ondersteuning van de bepaling van de optimale aanhoudingsduur van leghennen
en vleesstieren.

12-SC; 122-AB

Duurzaamheid in internationale context
Grensoverschrijdende vraagstukken zijn mede bepalend voor eenduurzame landbouw
en natuur in Nederland.Verandering van het klimaat door onder andere het broeikaseffect en de effecten van luchtverontreiniging zijn milieuproblemen die zich
afspelen op mondiaal niveau. Enerzijds hebben produktiviteit en stabiliteit van
landbouw- en natuurlijke ecosystemen een directe relatie met de verwachte klimaatveranderingen. Anderzijds hebben het landgebruik en de produktiviteit van de
bodem en de begroeiing een sterke koppeling met de mondiale stofkringlopen.
Onderzoek wordt verricht naar de effecten van deze mondiale aspecten op
regionale schaal. Het gebruik van remote-sensing technieken speelt hierbij een
belangrijke rol.

Remote-sensing technieken

-

spelen een belangrijke rol in
mondiale en regionale
vraagstukken met betrekking

"

i

tot een duurzame landbouw
en natuur in Nederland
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245-LEI

Het internationale handelsbeleid heeft invloed op de economische duurzaamheid
van de Nederlandse landbouw. Onderzoek vindt plaats naar de gevolgen van de
groter wordende concurrentie op de wereldmarkt door een vrijer handelsverkeer in
het kader van de GATT, naar de versterking van de samenwerking tussen de EGen
andere Westeuropese landen in de zogenaamde Europese Economische Ruimte, en
naar de politieke en economische ontwikkelingen in Oosteuropese landen en de
gevolgen daarvan voor het economisch en landbouwbeleid in de EG.

Logistieke efficiëntie is een
belangrijk aspect van het
diagnostisch onderzoek van
dierziekten

166-ID

Eenander gevolg vande intensiever wordende internationale handel isde verspreiding
van exotische dierziekten in de Nederlandse veehouderij, zoals brucellose en monden klauwzeer bij rundvee en varkenspest bij varkens. Daarom houdt DLO zich tevens
bezig met de ontwikkeling, verbetering en toepassing van diagnostische methoden
van exotische dierziekten.

212-RIVO

Tenbehoevevande regulering vandevisserijwordenjaarlijks deaanwezige visbestanden
beoordeeld ten behoeve van het bepalen van de vangstquota in internationale
wateren.

110-AB; 112-LEI; 146-AB;
177-CPR0; 199-IMAG;
206-IBN; 211-ID; 232-SC

Anderzijds dient ook gewerkt te worden aan het ontwikkelen van een duurzame
landbouw en een duurzaam gebruik van het landelijk gebied op internationaal
niveau. DLO-onderzoekprogramma's die zich specifiek richten op de problematiek in
ontwikkelingslanden, houden zich onder andere bezig met de ontwikkeling van een
milieuvriendelijke landbouw, verbetering van de voedselsituatie en een duurzame
ontwikkeling van het platteland, waarbij onder andere rekening wordt gehouden
met de sociaal-economische omstandigheden. Dit onderzoek wordt meer uitgebreid
beschreven in paragraaf 5.2 (Samenwerking met ontwikkelingslanden).

16

2.2

Landelijk gebied

De vorm en functie van het landelijk gebied worden bepaald door de aanwezigheid,
eigenschappen en wederzijdse beïnvloeding van de factoren bodem, water, lucht,
reliëf, klimaat, flora, fauna en mensen in de dimensies tijd en ruimte. Traditioneel is
het onderzoek erop gericht het nut van het landelijk gebied voor de mens zoveel
mogelijk te vergroten. Aldoende zijn de grenzen van een aantal factoren, of aspecten
daarvan, duidelijk geworden. Hier en daar zijn deze grenzen ook al overschreden,
waardoor de kwaliteit van het landelijk gebied is aangetast. Daarom onderzoekt
DLO enerzijds hoe het staat met de kwaliteit van de (abiotische) factoren (algemene
milieukwaliteit) en anderzijds wat de relatie istussen de algemene milieukwaliteit
en de diverse gebruiksvormen (gebruikskwaliteit: functie-eisen en -effecten). Op
basis hiervan worden instrumenten ontwikkeld voor beleid en beheer van het landelijk
gebied. DLO verricht dit onderzoek in wisselwerking met overheid en praktijk en
sluit daarbij aan op de diverse beleidsnota's van de overheid, zoals het Nationaal
Milieubeleidsplan, Natuurbeleidsplan, Structuurschema Groene Ruimte (SGR) en het
Meerjarenplan Bosbouw.

114-SC; 122-AB; 147-SC; 178-,
187-, 188-AB;201-SC;
207-SC/LEI; 208-AB;223-,
224-SC/AB; 225- t.m. 228-SC

114-, 147-SC; 178-, 187-,
188-AB; 207-SC/LEI;208-AB;
224-SC/AB; 225-SC

201-SC; 223-SC/AB; 226- t l
228-SC

224-SC/AB
147-SC

Algemene milieukwaliteit
Dealgemene milieukwaliteit van het landelijk gebied wordt bepaald door de kwaliteit
van de fysische en chemische factoren, die hiervoor aan bepaalde normen moeten
voldoen. Welke deze normen zijn staat voor veel factoren nog ter discussie. Om
deze discussie een wetenschappelijk fundament te kunnen geven isveel kennis
nodig van de huidige toestand, de processen, en de wederzijdse beïnvloeding van
de fysische en chemische factoren. Het gaat dan met name om die aspecten van
deze factoren, die momenteel problemen opleveren, zoals de nutriëntenhuishouding
(vermesting, verzuring), de waterhuishouding (verdroging), de luchtvervuiling
(verzuring, klimaatverandering) en diverse contaminanten (bestrijdingsmiddelen,
zware metalen, organochloorverbindingen e.d.). DLO besteedt veel aandacht aan
het genereren van de kennis die nodig is om deze problemen adequaat aan te
kunnen pakken.
De processen in het continuüm bodem-water-lucht zijn uitermate complex. Op het
niveau van stoffen zijn enkele processen redelijk bekend, maar er is nog veel
onderzoek nodig om de kringlopen geheel te doorgronden. Aandachtsstoffen zijn
daarbij fosfor, stikstof, kalium, zware metalen, bestrijdingsmiddelen en andere
contaminanten. Van deze stoffen wordt het voorkomen, gedrag en de mobiliteit in
de bodem onderzocht. Deze kennis wordt vervolgens ondergebracht in modellen
die de verspreiding en lotgevallen van de betreffende stoffen beschrijven en/of
voorspellen.
In deze modellen wordt ook veel informatie ondergebracht, die voortkomt uit het
onderzoek naar de eigenschappen van en relaties tussen de compartimenten waterbodem-lucht. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het algemene hydrologisch en bodemfysisch
onderzoek, het onderzoek naar de interactie tussen grond- en oppervlaktewater en
de verdamping in bos- en natuurterreinen, en de ontwikkeling van methoden om
de ruimtelijke entemporele variatievan relevante bodem-en grondwatereigenschappen
te verzamelen.
Tot slot isvoor de modelvorming ook informatie over de relaties tussen stoffen
onderling entussen stoffen enfactoren van belang. Zowordt bijvoorbeeld onderzocht
wat de invloed van verzuring is op het vrijkomen van zware metalen en andere
stoffen in de bodem en wat de emissie naar de lucht isvan bestrijdingsmiddelen.
Gebruikskwaliteit: functie-eisenen-effecten
De gebruikskwaliteit van het landelijk gebied wordt door drie aspecten bepaald:
- de eisen die een bepaalde functie aan een gebied stelt;
- de mate waarin een bepaald gebied aan die eisen tegemoet komt of kan komen;
- het effect van die functie op de kwaliteit van het gebied.

17

115-, 228-t.m. 231-SC
119-IBN

ontwikkeling van ontwerp- en evaluatiemethoden voor multifunctionele gebieden,
waarbij bij het ontwerpen zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van patroon- en
proceskennis en het onderzoek naar de mogelijkheden om grote herbivoren in te
zetten voor het beheer van bosgebieden.

2.3

Plantaardige produktie

Bij de plantaardige produktie staan kwaliteit van het gewas, nieuwe toepassingen
en de milieu-aspekten van de teelt sterk in de belangstelling. De kwaliteit van het
plantaardig uitgangsmateriaal bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het eindprodukt.
Genetische eigenschappen van rassen en fysiologische processen, zoals ademhaling
en verouderingsprocessen, liggen ten grondslag aan de kwaliteit, samenstelling en
resistentie van gewassen. Veel aandacht bij het onderzoek is dan ook gericht op de
verbeteringvandekwaliteit door verhoging van hetgenetisch potentieelvangewassen,
alsook de fysiologische processen die leiden tot de benutting van dit potentieel.

Experimenten met genetisch
gemodificeerde planten met
resistentie tegen bacteriën
in onderzoek in speciale
kweekcel

In de traditionele plantenveredeling zijn de kruisingsmogelijkheden beperkt door
het bestaan van soort-barrières. De ontwikkeling van de moleculaire biologie en
celbiologie in het laatste decennium heeft echter geleid tot een sterke uitbreiding
van de veredelingsmogelijkheden. Fundamenteel-strategisch onderzoek bij DLO is
gericht op het vergroten van het inzicht in deze mogelijkheden ten behoeve van de
plantenveredeling in de praktijk. Onderzoek wordt verricht naar het overdragen van
genetisch materiaal van verschillende organismen naar gewassen, door middel van
bijvoorbeeld celfusie of directe DNA-overdracht. Naast de overdracht van genetisch
materiaal kunnen biotechnologische technieken ingezet worden voor het vergroten
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25- t.m. 27-, 31-, 148-, 149-,
220-CPRO
130-CPRO; 193-ID/CPRO

217-, 219-AB

216-AB

van de efficiëntie van de gangbare kruisingsveredeling, zoals RFLP-analyse.RFLPanalyse maakt indirecte selectie van de gewenste eigenschappen mogelijk. De
verkregen inzichten worden toegepast om gewassen te kweken met bepaalde
eigenschappen, zoals aardappels en suikerbieten met een specifieke koolhydraatsamenstelling en aardbeien met een verbeterde vruchtkwaliteit. Een ander voorbeeld
is het onderzoek naar het vóórkomen van anti-nutritionele factoren (ANF's) bij de
fababoon, om het gewas beter geschikt te maken als voedergewas voor kippen en
varkens. In verband met de relatieve onbekendheid van mogelijke (lange termijn)
gevolgen voor het milieu door de introductie van transgene planten verricht DLO
tevens risico-inschattingsonderzoek.
Naast het veredelingsonderzoek wordt fysiologisch onderzoek ingezet om gewassen
teverkrijgen met bepaalde kwaliteitsaspecten, onder meervruchtkwaliteit, sierwaarde
en kwaliteit inhoudstoffen. Het onderzoek richt zich onder meer op het toepasbaar
maken van kennis over de regulatie van relevante hormonale en morfogenetische
processen in de bloemisterij en voedingstuinbouw. Ook wordt gekeken naar de
invloed van abiotische en biotische stress op plantenfysiologische processen, zoals
bijvoorbeeld de invloed van abiotische factoren op de tolerantie voor het aardappelcystenaaltje.
Ten aanzien van het toetsen van de kwaliteit en de verbetering van de vitaliteit van
het uitgangsmateriaal richt het onderzoek zich op het ontwikkelen van objectieve
analysemethoden, waarbij voorspellingen gedaan kunnen worden ten aanzien van
de kwaliteit van het plantaardige produkt aan het einde van de keten. In 1994 zal
het onderzoek zich onder meer richten op het zoeken naar nieuwe methoden voor
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131-, 184-CPRO;217-AB

235-IPO

het vaststellen van parameters die bijvoorbeeld de houdbaarheid bij gerbera
voorspellen of de verteerbaarheid bij maïs. Vooral in verband met exportcriteria
w o r d e n hoge eisen gesteld aan de gezondheid van planten. Om aan deze eisen
tegemoet te komen w o r d t onderzoek verricht naar methoden die snelle detectie
van virussen, bacteriën en schimmels mogelijk maken.
De ecologische duurzaamheid van de gangbare plantaardige produktiesystemen is
met name in het geding wat het overmatig gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen betreft. Het onderzoek dat DLO verricht ter ondersteuning
van de o n t w i k k e l i n g van ecologisch meer duurzame teeltsystemen is gericht op
zowel de vermindering van de afhankelijkheid en het gebruik als op de beperking
van de negatieve gevolgen voor het milieu als gevolg van het gebruik van deze stoffen.

De ecologische duurzaamheid van de gangbare
produktiesystemen is met
name in het geding wat het
overmatig gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen
en meststoffen betreft

25-t.m. 27-, 31-,148-, 149220-CPRO
131-CPRO

Het gebruik van ziekteresistent (uitgangs)materiaal verkleint de noodzaak t o t de
inzet van gewasbeschermingsmiddelen en draagt hierdoor bij aan een minder
milieubelastende teelt. Een belangrijk aandachtspunt binnen de veredeling betreft
daarom het resistentieonderzoek. Zo w o r d t bijvoorbeeld onderzoek verricht naar
het introduceren van resistentie tegen nematoden en Phytophtora infestans bij de
aardappel, resistentie tegen insekten bij chrysanten, en meeldauwresistentie bij
appels. De aandacht is hierbij niet alleen gericht op de teeltfase, maar ook op fasen
later in de keten. Om bijvoorbeeld de houdbaarheid van snijbloemen bij de consument
thuis te verlengen, w o r d t onderzoek verricht naar het inbrengen van antibacteriële
genen bij de roos om resistentie te verkrijgen tegen de bacteriën die voorkomen in
het vaaswater. Om te voorkomen dat de resistenties snel doorbroken w o r d e n , is
tevens modelmatig onderzoek naar een uitgebalanceerd gebruik van rassen met
verschillende resistenties van g r o o t belang. Omdat ' n i e u w e ' resistenties vaak afkomstig
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29-CPRO

zijn van wilde soorten, is het voorhanden zijn van voldoende genetische variatie
een belangrijke randvoorwaarde. Teneinde collecties van rassen en wilde soorten zo
goed mogelijk te kunnen conserveren en beheren zijn in internationaal verband de
zogenaamde genenbanken opgericht. DLO heeft de verantwoordelijkheid over de
opbouw en het beheer van de in de Nederlandse genenbank opgenomen gewassen.

209-1PO

Teneinde gerichter planten te kunnen veredelen op resistenties tegen ziekten die
veroorzaakt worden door onder andere schimmels en nematoden, wordt onderzoek
verricht naar de genetische variatie van voor de Nederlandse landbouw belangrijke
gewasbelagers.

216-, 218-AB; 233-IPO

Ook bouwplanverbreding en ecologisch geavanceerde teeltsystemen dragen bij aan
vermindering van het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Met
name in de akkerbouw, de vollegrondsgroenteteelt en de bollenteelt wordt in het
algemeen gewerkt met tamelijk nauwe bouwplannen, waardoor de kans op ziekten
en plagen, veroorzaakt door organismen die in de bodem leven en van daaruit het
gewas aantasten, vrij groot is. In het verleden werden op grote schaal grondontsmettingsmiddelen ingezet, onder andere ten behoeve vandeaardappelteelt. Alternatieven
die in onderzoek zijn betreffen het uitwisselen van akkerbouwgrond met andere
sectoren, braaklegging, nieuwe teeltsystemen en agrificatie-onderzoek.

216-AB; 236-IPO

Omdat sommige nematoden en bodemschimmels langdurig in de bodem kunnen
overleven en/of een uitgebreide waardplantenreeks hebben, moet vruchtwisseling
plaatsvinden samen met gericht gekozen rassen enteeltmaatregelen. Om dit effectief
te kunnen doen iskennis nodig over de interactie tussen (micro-)organismen onderling
en het bodemecosysteem. Deze informatie vormt de basis voor geïntegreerde
bestrijding. Dit onderzoek vindt ondermeer plaats ten aanzien van de bestrijding
van aardappelmoeheid.

31-CPRO;48-, 50-AB;57-ATO;
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234-IPO

234-IPO

210-, 234-, 236-IPO;
237-CPRO

37-AB

Het wegvallen van grondontsmetting zal leiden tot een opbloei van secundaire
bodemgebonden plagen van zowel bacteriën, schimmels, nematoden als insekten.
Anticiperend onderzoek is reeds ingezet naar het effect van biologische bestrijding
en vruchtwisseling op dit probleem, maar het is duidelijk dat nieuwe problemen
binnen afzienbare tijd kunnen optreden.
Voor de teelt van gewassen onder glas is de aandacht in het bijzonder gericht op
het ontwikkelen van 'gesloten bedrijfssystemen', teneinde ongewenste emissie van
nutriënten,gewasbeschermingsmiddelen enafvalstoffen naarhet milieutevoorkomen.
In de groenteteelt onder glas en in de bloemisterij zal zoveel mogelijk worden
overgeschakeld op substraatteelten, waardoor de noodzaak tot grondontsmetting
vervalt. Met deze overgang naar substraatteelt ontstaan evenwel nieuwe problemen
met 'wortel' pathogenen. De grootste bedreiging vormen ziekten die worden
veroorzaakt door oömyceten, omdat deze zich via zoösporen snel in het waterig
milieu van de substraatteelt verspreiden. DLO richt zichwat betreft deze problematiek
op onderzoek naar biologische bestrijding van Pythium aphanidermatum in
komkommer en van Phytophtora spp. in potplanten.
Het onderzoek naar biologische gewasbescherming is niet alleen gericht op bodemgebonden pathogenen, maar ook op het bestrijden van ziekten en plagen die het
gewas bovengronds aantasten. Voorbeelden van onderzoek naar biologische gewasbescherming zijn verwarringstechnieken met feromonen bij de bestrijding van
plaaginsekten en het gebruik van antagonisten voor de bestrijding van bovengrondse
schimmelszoalsBotrytis enSclerotinia. Tevensvindt onderzoek plaats naar de biologische
bestrijding van onkruiden met verschillende schimmels, zoals het bestrijden van
akkerdistel met de roestschimmel Puccinia punctiformis en melganzevoet met de
schimmel Ascochyta caulina.
Het milieubelastende effect van synthetische gewasbeschermingsmiddelen kan tevens
verminderd worden door emissie-beperkende toedieningstechnieken, lagere doseringen
en het gebruik van minder schadelijke middelen. Om dit te bereiken is kennis

Het uitwisselen van akkerbouwgrond met andere
sectoren, braaklegging,
nieuwe teeltsystemen en
agrificatie-onderzoek dragen
bij aan het vermindering
van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen
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n o d i g o m t r e n t het n a d e l i g e e f f e c t van de diverse synthetische g e w a s b e s c h e r m i n g s middelen op het milieu. Voor het verkrijgen van meer inzicht hierin w o r d t onderzoek
37-AB; 43-IMAG; 48-AB;

g e d a a n n a a r h e t g e d r a g e n d e risico's v a n g e w a s b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n in b o d e m ,

114-SC; 121-IBN; 134-IMAG;

g r o n d w a t e r en lucht en naar de toepassingstechniek. Daarnaast w o r d t naar m o g e l i j k -

147-SC; 180-, 181-RIKILT;

h e d e n g e z o c h t o m d e t o e d i e n i n g t e o p t i m a l i s e r e n in c o m b i n a t i e m e t b e d r i j f s h y g i ë n i s c h e

208-AB; 224-SC/AB; 225-SC

maatregelen.
Ten a a n z i e n v a n d e o n k r u i d b e s t r i j d i n g z i j n er n o g m o g e l i j k h e d e n v o o r d e v e r b e t e r i n g
van de e f f e c t i v i t e i t van h e r b i c i d e n , w a a r d o o r m e t m i n d e r herbicide t o c h h e t z e l f d e
resultaat bereikt kan w o r d e n en m o g e l i j k h e d e n t o t v e r g r o t i n g van het concurrentiev e r m o g e n van gewassen. Daarom w o r d t o n d e r z o e k g e d a a n naar de w e r k i n g van

37-AB

herbiciden en de gewas-onkruid-relaties.
Daarnaast w o r d t g e w e r k t aan de o n t w i k k e l i n g van bespuitingssystemen met
m i n i m a l e emissie, b i j v o o r b e e l d t e n b e h o e v e v a n d e a a r d a p p e l - e n f r u i t t e e l t e n d e
t e e l t v a n b l o e m b o l l e n o p b e d d e n . Een b e l a n g r i j k e v o o r w a a r d e v o o r m i l i e u v r i e n d e l i j k e r
b e d r i j f s v o e r i n g v o o r o p e n t e e l t e n is d e o p t i m a l e a f s t e m m i n g t u s s e n g e g e v e n s o v e r
g e w a s - , w e e r - e n v e l d c o n d i t i e s e n d e t e n e m e n m a a t r e g e l e n . In d i t v e r b a n d w o r d t
o n d e r z o e k v e r r i c h t n a a r s e n s o r e n in g e w a s , b o d e m e n a t m o s f e e r d i e i n f o r m a t i e

43-, 198-IMAG

m o e t e n opleveren w a a r o p de o n d e r n e m e r zijn t e e l t m a a t r e g e l e n kan a f s t e m m e n .

114-SC; 121-IBN; 124-AB; 147-

O o k h e t o v e r m a t i g g e b r u i k e n d e emissie v a n m e s t s t o f f e n l e v e r t e e n b e l a s t i n g v o o r

se; 178-AB; 180-, 181-RiKiLT;

het m i l i e u . Het g e b r u i k van meststoffen kan eveneens v e r m i n d e r d w o r d e n d o o r de

187-, 188-AB; 198-iMAG;

t o e d i e n i n g t e o p t i m a l i s e r e n . O n d e r z o e k v i n d t p l a a t s n a a r d e n u t r i ë n t e n k r i n g l o o p in

208-AB; 224-sc/AB; 225-sc

b o d e m en gewas en de effecten hiervan op het m i l i e u .
De v e r k r e g e n k e n n i s o m t r e n t h e t g e d r a g v a n g e w a s b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n e n

31-CPRO; 34-IMAG; 37-AB;

m e s t s t o f f e n , m o g e l i j k e a l t e r n a t i e v e n e n resistenties, b i o l o g i s c h e g e w a s b e s c h e r m i n g ,

43-IMAG; 48-AB; 104-,

b o u w p l a n v e r b r e d i n g en verschillende t e e l t t e c h n i e k e n , w o r d t g e b r u i k t bij de

134-IMAG; 148-CPR0;

o n t w i k k e l i n g v a n g e ï n t e g r e e r d e e n e c o l o g i s c h g e a v a n c e e r d e t e e l t s y s t e m e n . Ten

198-IMAG; 216-, 218-AB;

behoeve van de o n d e r s t e u n i n g van de l a n d b o u w e r bij het n e m e n van zijn beslissingen,

233-IPO

worden bedrijfsmodellen ontwikkeld.
B e h a l v e v a n r a s e i g e n s c h a p p e n e n t e e l t o m s t a n d i g h e d e n is d e k w a l i t e i t v a n h e t
p r o d u k t , zoals h e t u i t e i n d e l i j k a a n d e c o n s u m e n t w o r d t a a n g e b o d e n , a f h a n k e l i j k
v a n d i v e r s e b e h a n d e l i n g e n in d e v e r w e r k i n g s - e n t r a n s p o r t f a s e v a n h e t p r o d u k t .
Daarom w o r d t aandacht besteed aan het o n t w i k k e l e n van m e t h o d e n w a a r m e e op
d i v e r s e p u n t e n in d e k e t e n d e k w a l i t e i t v a n h e t p r o d u k t k a n w o r d e n b e p a a l d ,
w o r d e n kwaliteitsverloopmodellen o n t w i k k e l d , en w o r d e n m e t h o d e n o n t w i k k e l d
w a a r m e e de h o u d b a a r h e i d van plantaardige p r o d u k t e n beheerst kan w o r d e n . Ook

58-, 60-t.m. 62-AT0; 180-

w o r d t o n d e r z o e k verricht naar de o n t w i k k e l i n g van n i e u w e p r o d u k t e n , bijvoorbeeld

t.m. 183-RIKILT; 198-IMAG

snacks v a n g r o e n t e n e n f r u i t .
M e t het o p g a n g k o m e n van agrificatie w o r d t , ter v o o r k o m i n g van p r o b l e m e n die
zich m o g e l i j k k u n n e n v o o r d o e n o p h e t g e b i e d v a n d e m e c h a n i s a t i e , h e t c r e ë r e n e n
stabiliseren van a f z e t k a n a l e n , het transport, de v e r w e r k i n g en dergelijke, o n d e r z o e k
uitgevoerd dat ertoe m o e t leiden dat nieuwe teelten of nieuwe v e r w e r k i n g s m e t h o d e n

56-t.m. 62-ATO; 198-IMAG;

s o e p e l in d e b e s t a a n d e a g r o - s e c t o r k u n n e n w o r d e n i n g e p a s t e n d e p r o d u k t e n

242-LEI

daarvan op een markt kunnen w o r d e n afgezet.
O o k w o r d t g e k e k e n o f g e ï n t e g r e e r d e e n e c o l o g i s c h a a n g e p a s t e t e e l t s y s t e m e n in d e
praktijk m o g e l i j k h e d e n bieden voor een rendabele bedrijfsvoering. Hierbij w o r d t

104-IMAG; 129-LEI;

n i e t a l l e e n d e t e e l t in o g e n s c h o u w g e n o m e n , m a a r o o k d e a f z e t m o g e l i j k h e d e n ,

134-IMAG; 203-LEI

d i s t r i b u t i e , t r a n s p o r t e n l o g i s t i e k in ( i n t e r ) n a t i o n a a l v e r b a n d .
Verder w o r d t aandacht besteed aan het o n d e r z o e k e n van m o g e l i j k e m a n i e r e n w a a r o p
de b e w e r k i n g e n geautomatiseerd of arbeidsomstandigheden geoptimaliseerd

101-, 104-, 198-IMAG; 203-LEi

kunnen w o r d e n met inbegrip van veiligheid voor de werknemer.
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2.4

Dierlijke produktie

De consument en de politiek vertonen steeds meer belangstelling voor de dierlijke
produktie. Er bestaat bezorgdheid voor het milieu die ertoe leidt dat de dierlijke
produktie door wettelijke maatregelen wordt ingekaderd. Er worden eisen gesteld
aan de veiligheid van het dierlijke produkt en aan de manier waarop de dieren
worden gehouden.
Vanuit de sector wordt steeds meer gestreefd naar een probleemloze dierlijke
produktie met een lage kostprijs. Mede gezien de hogere eisen die gesteld worden
aan de dierlijke produktie is meer dan ooit behoefte aan kennis over en inzicht in
de gevolgen van nieuwe technologieën voor de sector. De aandacht van de sector is
met name gericht op:
- verbetering van de kwaliteit van het dierlijke produkt en de produktiemethoden;
- vergroting van de diversiteit en verhoging van de toegevoegde waarde van de
Produkten.
Meer concreet wil het onderzoek de komende jaren aan de bovengenoemde doelstellingen bijdragen door ontwikkeling van nieuwe kennis en technologieën
teneinde produktief, gezond en vruchtbaar fokmateriaal te verkrijgen en onder
diervriendelijke houderij-omstandigheden te houden voor verbetering van de
kwaliteit en diversiteit van de dierlijke produktie en het dierlijke produkt. Voor de
toekomst van de dierlijke produktie is het van doorslaggevend belang om meer
inzicht te verkrijgen in de processen die eigenschappen van dieren bepalen. Enerzijds
om de dierlijke produktie in de gewenste richting om te buigen en anderzijds om
de gevolgen daarvan voor het dier te kunnen nagaan. Aan de samenhang tussen de
onderzoekprogramma's op het gebied van kwaliteit, voortplanting, fokkerij, voeding,
gezondheid en welzijn zal op termijn in die zin meer inhoud gegeven worden.

Dierlijke Produkten m o e t e n
veilig zijn en t e g e m o e t
komen aan de smaak en
b e h o e f t e n van de consument

186-ID

In 1992 iseen programma gestart dat gericht is op de nieuwe vragen die gesteld
worden aan het welzijnsonderzoek. Het onderzoek richt zich op de wijze waarop
het individuele dier omgaat met belasting uit zijn omgeving en zich (indien mogelijk)
aanpast. Dit programma zal in belangrijke mate moeten bijdragen aan het identificeren
van criteria voor het beoordelen van welzijn. Deze criteria zijn belangrijk voor de
invulling van de regelgeving met betrekking tot de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren. In het onderzoek zal ook aandacht worden besteed aan de relatie
tussen stress en de weerstand tegen ziekten. Criteria voor het meten van welzijn
zijn ook van belang in de context van de toepassing van transgenese bij dieren en
als mogelijke parameters in de fokkerij.
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106-IMAG

Op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren worden ook eisen gesteld
aan huisvestingssystemen. In dat kader isveel onderzoek verricht aan de ontwikkeling
van een volièrehuisvestingssysteem voor leghennen. Het betreffende programma is
in 1993 afgesloten; enkele deelaspecten zullen ter afronding worden ondergebracht
in andere programma's. Het onderzoek naar groepshuisvesting voor zeugen wordt
nogvervolgd. Daarbij worden onder andere ook verschillende voersystemen, oorzaken
van kreupelheid en de mogelijkheid van geautomatiseerde individuele bronst- en
ziektebepaling onderzocht.

Melkrobot

105-IMAG

Onderzoek op het gebied van technische automatisering in de melkveehouderij
gaat gepaard met de bestudering van diergedrag en -gezondheid, zodat bij de
invoering van nieuwe technologieën het welzijn der dieren gewaarborgd is. Een
nieuw accent in het programma in 1994 betreft een technology assessment-studie
op het gebied van automatisch melken.
Het onderzoek aangaande fokkerij en voortplanting isvan groot belang voor het
verbeteren van de produktiviteit van de veestapel. Biotechnologische technieken
hebben in de laatste jaren veel invloed gehad op fokkerij en voortplanting in de
veehouderij. Deze snelle ontwikkelingen roepen in toenemende mate vragen op
omtrent de wenselijkheid en aanvaardbaarheid ervan. In het onderzoek zal daaraan
dan ook aandacht worden besteed. Dit neemt niet weg dat de wetenschappelijke
ontwikkelingen op de terreinen fokkerij en voortplanting van belang blijven voor
het concurrerend vermogen van de Nederlandse veehouderij. In het onderzoek
wordt gestreefd naar dieren die in staat zijn tot een optimaal functioneren bij de
huidige economische verhoudingen.
In dat opzicht zal vanuit het voortplantingsonderzoek nagegaan worden in hoeverre
op termijn met de kennis omtrent fundamentele fysiologische mechanismen van de
voortplanting bijgedragen kanworden aan positieve beïnvloeding vanvruchtbaarheid,
gezondheid enwelzijn.Op hetgebiedvanembryotechnologie bij hetvarken, immunocastratie, zware geboorten en in vitro fertilisatie en voortplantingstechnologieën in
brede zin, wordt aandacht geschonken aan technologisch aspecten onderzoek en
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202-iD
214-iD

124-AB;247-iD

200-iD

risk assessment studies. Het fokkerijonderzoek isthans gericht op verbetering van
de genetische aanleg voor gezondheid, vruchtbaarheid, kwaliteit van het produkt
en de efficiëntie van de produktie.
Het veevoedingsonderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de
rentabiliteit van de veehouderij en is met name ook van belang voor het aangeven
van mogelijkheden tot vermindering van de mineralenemissie naar het milieu. In
dat kader zijn nieuwe programma's opgezet gericht op een betere afstemming van
de nutriëntenvoorziening op de behoefte van het dier. Door middel van metingen
van de stofwisseling binnen in het dier zal het onderzoek gericht zijn op optimale
benutting van voedingsstoffen, gelet op rentabiliteit en milieu. Het onderzoek zal
ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verdiepen van het inzicht in
het functioneren van het dier. Inzicht daarin voorkomt onaanvaardbare overbelasting
en nadelige gevolgen voor welzijn en gezondheid. Naast het meten van fysiologische
parameters in het dier neemt het gebruik van wiskundige modellen een steeds
belangrijker plaats in binnen het veevoedkundig onderzoek.
Het onderzoek naar de mogelijkheden om de mineralenemissie via de veevoeding
te beperken blijft hoge prioriteit behouden. Het onderzoek concentreert zich met
name op de beperking van de emissie van stikstofverbindingen en in tweede
instantie van fosfaat.
In toenemende mate zal kwaliteit een rol spelen bij de afzet van dierlijke produkten.
Produkten dienen inde eerste plaatsveilig te zijn maar zullen daarnaast ook tegemoet
moeten komen aan de smaak en behoeften van de consument. Bij de introductie
van merkprodukten met specifieke eigenschappen en garantie van de kwaliteit
zullen garantiesystemen moeten worden opgebouwd. Ketenbeheersing blijft dan
ook de aandacht vragen. Markteisen moeten worden terugvertaald naar eisen, die
elke schakel stelt aan de voorafgaande schakels in de keten.

222-iD
143-iD

Binnen het onderzoek is het in dit verband van belang wat de consument bedoelt
met kwaliteit, hoe die kwaliteit tot stand komt, hoe de relevante kwaliteitsparameters
kunnen worden bepaald etc. Onder andere meting van de positieve kwaliteitsparameters van vlees krijgt daarbij aandacht. Het gaat dan vooral om objectieve
indicatoren van kwaliteit en vervolgens hoe de kwaliteitseigenschappen worden
beïnvloed in de keten. Ook bij eieren richt het produktkwaliteitonderzoek zich op
vragen over objectieve kenmerken die van belang zijn voor de consument.

250-iD
143-iD

Ten aanzien van de produktveiligheid wordt onderzoek verricht naar het voorkomen
van de besmetting van pluimveevlees met bederfveroorzakende en voor de volksgezondheid schadelijke micro-organismen. Onder andere worden besmettingsroutes
nagegaan en mogelijkheden tot interventie. Microbiologische veiligheid van eieren
en eiprodukten is eveneens onderwerp van onderzoek.

179-RiKiLT

180-,182-,183-RiKiLT

Eenbelangrijk onderdeel bij de beheersing van negatieve aspecten bij produktkwaliteit
is het vroegtijdig opsporen en identificeren van potentiële bedreigingen van
voedselproduktieketens en het inschatten van de risico's daarvan voor mens, dier en
milieu. Daarop voortbouwend wordt inventariserend onderzoek verricht naar de
aanwezigheid van voedingsverontreinigingen die tijdens de produktie in de keten
worden geïntroduceerd of daarin van nature aanwezig zijn, de overdracht van
ongewenste stoffen, en de beschermende rol van non-nutriënten in de voeding. Een
essentieel element daarbij vormt de ontwikkeling van betrouwbare analysemethoden
voor de relevante stoffen die in de keten kunnen worden aangetroffen. Wanneer de
onderzoekresultaten daartoe aanleiding geven, worden snelle screeningsmethoden
ontwikkeld om te komen tot een nadere invulling van de integrale ketenbewaking.
De bestrijding van infectieuze dierziekten heeft van oudsher een essentiële plaats
ingenomen binnen het onderzoek dat door LNV wordt bekostigd. Mede door de
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inzet van het instrument onderzoek is de Nederlandse veehouderij op een hoog
niveau voor wat betreft de gezondheidsstatus. Nederland isvrij van een aantal
belangrijke infectieuze dierziekten. De internationale ontwikkelingen nopen echter
tot een verhoogde waakzaamheid; door het wegvallen van barrières aan de grenzen
wordt het verkeer van zowel dieren als dierlijke produkten vergemakkelijkt, hetgeen
risico's inhoudt voor de insleep van ziekten. Het diergezondheidsonderzoek zal
daarom snel moeten kunnen inhaken op wijzigingen in de dierziektesituatie in
Nederland of daarbuiten. De ontwikkeling van snelle en betrouwbare diagnostische
methoden is daarbij essentieel. Verder zal bij de preventie en bestrijding van dierziekten rekening gehouden moeten worden met een beleid dat gericht is op een
beperkt en optimaal gebruik van antibiotica en vaccins. Voor endemische ziekten is
een beperking van het vaccingebruik eerst haalbaar bij een lagere infectiedruk.
Vaccinatie zal uiteindelijk moeten leiden tot een ziekte- en infectievrije status.
Voor de lange-termijn-realisatie van deze doelstellingen isfunderend onderzoek
noodzakelijk.

Een ziekte- en infectievrije
status van het Nederlands
produkt is het beoogde
eindresultaat

66-ID

68-CDI

63- t.m. 65-ID

69-10

Eeneerste speerpunt voor funderend onderzoek betreft het onderzoek naar immunologische mechanismen van ziekteresistentie. Dit onderzoek levert onder andere
inzicht in het functioneren van het afweersysteem en de respons van het dier na
aanbieding van antigeen via diverse routes en via levende en niet-levende dragers.
Deze kennis is essentieel voor de ontwikkeling van effectieve vaccinatievormen.
Een tweede speerpunt vormt het onderzoek naar epidemiologische mechanismen
van ziekteverspreiding binnen populaties. Dit onderzoek geeft inzicht in factoren
die de overdracht van ziekteverwekkers in dierpopulaties bepalen. De pathobiologie
van infectieuze en niet-infectieuze dierziekten vormt een hoofdlijn van onderzoek.
Het geeft inzicht in de Pathogenese van infectieziekten, de interactie tussen ziekteverwekker engastheer, endeoorzaken van niet-infectieuze dierziekten. Het onderzoek
levert kennis voor diagnostiek, bereiding vaccins, preventie en alternatieve vormen
van dierziektebestrijding. Inverband met het maken van nieuwe synthetische vaccins,
diagnostica, hormoonanalogen wordt onderzoek verricht naar de bouwstenen
betrokken bij receptor-ligand-interacties. Ten slotte wordt op het gebied van de
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166-, 168-, 169-, 221-ID en
193-ID/CPRO

240-, 241-IMAG

129-LEI

203-LEI
242-LEI

diergezondheid een groot aantal wettelijke en dienstverlenende taken verricht o.a.
op het gebied van de diagnostiek en de preventie en bestrijding van Veewet- en
virale exotische ziekten.
Een belangrijk aspect binnen het dierlijk produktie-onderzoek betreft de beperking
van de mineralenemissie door de veehouderij. Onderzoek wordt uitgevoerd gericht
op ontwikkeling van technische en technologische kennis en maatregelen, voor de
vermindering van emissies uit veehouderijgebouwen. Daarnaast wordt onderzoek
verricht naar het totale traject dat mest aflegt vanaf de produktie tot aan de
toepassing ervan als meststof of eventuele andere toepassing. De economische
aspecten van de mest- en ammoniakemissieproblematiek worden bekeken door
middel van actualisering van mest- en ammoniakmodellen en het gebruik van deze
modellen voor het berekenen van de consequenties van diverse beleidsscenario's ten
behoeve van beleidsinstanties en ondernemers.
Ten aanzien van de economische aspecten van de dierlijke produktiesector in meer
algemene zin wordt onderzoek verricht naar het aangeven van de mogelijkheden
voor, en de economische en structurele gevolgen van aanpassingen in bedrijfsvoering
en management om te voldoen aan de eisen van milieu en diergezondheid en
welzijn voor bedrijven en sectoren. Daarnaast wordt getracht inzicht te krijgen in
consumentenwensen en een efficiente organisatie van de produktiekolom. Dit isvan
belang voor een goede afzet en behoud van de concurrentiepositie. Het gaat daarbij
om de vertaling van marktwensen naar de overige schakels in de produktiekolom en
economisch-sociaal onderzoek naar de organisatie van de produktiekolom, inclusief
lokatieonderzoek van schakels in de keten. Voor het onderzoek in de dierlijke sector
geldt overigens in het algemeen dat het sociaal-economisch onderzoek meer aandacht
zal krijgen.

DLO verricht een groot
aantal wettelijke en dienstverlenende taken op het
gebied van de diagnostiek
en de preventie en
bestrijding van Veewet- en
virale exotische ziekten
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2.5

Visserij en aquacultuur

In de visserij en het visserijbeleid heeft zich de afgelopen tijd een aantal belangrijke
ontwikkelingen voorgedaan. De Nederlandse overheid wil namelijk de verantwoordelijkheid voor heteconomisch beheer van devisstapels overdragen aan het bedrijfsleven,
binnen de beperkingen die een duurzaam gebruik van het ecosysteem oplegt. Ook
internationaal klinken dergelijke geluiden door, niet in de laatste plaats gevoed
door de internationale onderzoekwereld, waar RIVO-DLOeen belangrijke rol in speelt.

Onderzoekingsvaartuig de
'TRIDENS'
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243-RIVO

Voor het biologisch visserijonderzoek betekent een dergelijke ontwikkeling een
belangrijke impuls. Tot nu toe ging de aandacht vooral uit naar de commerciële
visstand ten behoeve van de vaststelling van de totaal toe te stane vangsten (TAC's)
in het Noord-Atlantisch gebied, die via een verdeelsleutel in nationale quota werden
opgesplitst. Hiertoe werden routinebemonsteringen van visbestanden uitgevoerd.
Op basis van deze gegevens isveel kennis gegenereerd over de wisselwerking tussen
visserij en commerciële visstapels. Dit werk zal worden voortgezet, maar daarnaast
zal aanvullend onderzoek worden verricht met als doel inzicht te krijgen in de lange
termijn veranderingen van met name het Noordzee-systeem. Ten behoeve daarvan
zullen modellen ontwikkeld worden waarmee de ruimtelijke en temporele dynamiek
van vissoorten kan worden geanalyseerd in relatie tot de visserij en andere menselijke
activiteiten, maar ook in relatie tot natuurlijke processen. Om deze modellen van de
juiste input te kunnen voorzien, wordt veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar
de invloed van eutrofiëring, verontreiniging en waterstaatkundige werken op
visbestanden en naar derelatietussenvisserijendepopulatiedynamiek van commerciële
soorten, bijvangstsoorten en andere in het voedselweb betrokken soorten.
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar vismethodes die milieuvriendelijker en
selectiever zijn.

244-RIVO

Het onderzoek naar de kwaliteit van visserijprodukten heeft een belangrijke impuls
gekregen door de integratie van IVP-TNO en RIVO-DLO. Het onderzoek kan zich nu
per produkt richten op alle schakels in de keten: op zee, in de visafslag en bij de
visverwerkende bedrijven. In meer algemene zin gaat de aandacht uit naar de
ontwikkeling van meetmethoden waarbij met behulp van fysische, (bio)chemische
en microbiologische parameters sensorische eigenschappen gemeten kunnen
worden, naar opwaardering van on- en onderbenutte vissoorten (marificatie) en
naar de relatie tussen de kwaliteit van het milieu en de kwaliteit van visserijprodukten.

212-RIVO

243-RIVO
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Thema's in het onderzoek
Het DLO-onderzoek kan onder vele, soms elkaar overlappende, thema's beschreven
worden.Thema'sdievaakterug tevoeren zijnop beleidsnota's,zoalshet Meerjarenplan
Gewasbescherming, de Structuurnota Landbouw, het Natuurbeleidsplan, de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening (-extra) en de Derde Nota Waterhuishouding. In dit
onderzoekplan kan slechts een beperkt aantal thema's wat uitgebreider worden
beschreven;erisduseenkeuzegemaakt. Gekozen isvoor dethema's gewasbescherming,
gezondheid en welzijn van dieren, milieutechnologie, integrale ketenbeheersingssystemen, produktkwaliteiten voeding, procestechnologie en agrologistiek, agrificatie,
informatietechnologie en biotechnologie.

3.1

Gewasbescherming

In het Meerjarenplan Gewasbescherming staat aangegeven dat een grote inspanning
geleverd zal worden ter beperking van de nadelen van het gebruik van synthetische
gewasbeschermingsmiddelen. Dit betreft zowel de afhankelijkheid, de vermindering
van het gebruik, als de emissie van deze gewasbeschermingsmiddelen.

In het jaar 2000 zou het
gebruik van alle synthetische
gewasbeschermingsmiddelen
gereduceerd moeten zijn
met 50%vergeleken met het
gemiddelde gebruik in de
periode 1984-1988

De gebruikte synthetische gewasbeschermingsmiddelen bestaan voor ongeveer 63%
uit middelen voor grondontsmetting en -behandeling, voor circa 17% uit herbiciden
en voor circa 20% uit fungiciden, insekticiden en overige middelen. Vanwege het
grote aandeel van grondontsmettingsmiddelen in het totaal van het gebruik van
synthetische middelen, ligt grote nadruk op de vermindering van het gebruik van
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deze middelen. In het jaar 2000 zou het gebruik van alle synthetische middelen
gereduceerd moeten zijn met 50%vergeleken met het gemiddelde gebruik in de
periode 1984 - 1988, en het gebruik van grondontsmettingsmiddelen moet met 80
tot 90% verminderd worden.
Al naar gelang de gewaskeuze en externe omstandigheden bestaan verschillende
mogelijkheden om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Bij
geïntegreerde en geleide bestrijding wordt getracht een optimaal gebruik te maken
van deze verschillende methoden, waarbij de toediening van synthetische middelen
tot een minimum wordt beperkt.

Beeldanalyse-apparatuur is
een belangrijk instrument in
het onderzoek naar
onschadelijke organismen
die in de b o d e m concurreren
met schadelijke organismen

37-AB

210-, 234-IPO; 237-CPR0

208-AB; 236-IPO

De biologische bestrijding iseen van de methoden om het gewas te beschermen
zonder gebruik te makenvansynthetischegewasbeschermingsmiddelen. Bij biologische
bestrijding wordt onder meer gebruik gemaakt van de natuurlijke vijanden van
ziekten, plagen en onkruiden. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de bestrijding
van de akkerdistel door het infecteren van de ondergrondse wortelknoppen van de
distel door de schimmel Puccinia punctiformis en bestrijding van het eenjarige
onkruid melganzevoet door de schimmel Asochyta caulina. Ook het gebruik van
signaalstoffen, waardoor insekten worden aangetrokken of juist afgestoten, valt
onder biologische bestrijding.
Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de optimalisering van de signaleringen verstoringstechniek door sexferomonen bij de bladrollers in de fruitteelt. Een
derde vorm van biologische bestrijding is het inzetten van antagonisten in de bodem
of het substraat. Dit zijn onschadelijke organismen die in de bodem concurreren
met schadelijke organismen.
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25-, 31-, 131-, 148-,
149-CPRO;209-IPO;
220-CPRO

31-CPRO;48-AB; 56-, 57-ATO;
149-CPRO;216-AB

Een andere mogelijkheid om de afhankelijkheid van het gebruik van synthetische
gewasbeschermingsmiddelen te beperken, is het inzetten van plantenrassen die
resistent zijn tegen bepaalde ziekten en plagen. DLO doet veel onderzoek om inzicht
te verkrijgen in de achtergrond van resistenties en in de relatie tussen planten en
gewasbelagers. Op basis van deze kennis probeert men systemen te ontwikkelen om
de genen te achterhalen die in de plant verantwoordelijk zijn voor de resistentie.
Bovendien ontwikkelt DLO methoden om deze genen te isoleren en over te brengen
in commercieel interessante gewassen. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van toetsmethoden voor tripsresistentie bij komkommer, paprika en prei, resistentie tegen
witte vlieg bij tomaat, en resistentie tegen bladluis bij sla. Een voorbeeld ten
aanzien van bodempathogenen is het onderzoek naar de resistentie bij peen en
aardappel tegen het wortelknobbelaaltje. Ander onderzoek richt zich op het op de
juiste wijze inzetten van resistente rassen (resistentiemanagement).

In aansluiting op het besluit het gebruik van grondontsmettingsmiddelen terug te
dringen, besteedt DLO veel aandacht aan bodemziekten. De bodemziekten die in
de open teelten optreden, hangen voor een groot deel samen met de nauwe bouwplannen waarin de teelt plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder voor de akkerbouw,
vollegrondsgroenteteelt en bollenteelt. Naast resistentieveredeling vormt vruchtwisseling een bijdrage aan de oplossing voor dit probleem. De mogelijkheden voor
vruchtwisseling worden vergroot door de introductie van nieuwe gewassen en de
teelt van voedergewassen, onder meer door grondruil. In dit verband is het
agrificatie-onderzoek van DLO van belang.
In de groenteteelt onder glas en in de bloemisterij zal zoveel mogelijk worden
overgeschakeld op substraatteelten, waardoor de noodzaak tot grondontsmetting
vervalt. Met deze overgang naar substraatteelt ontstaan evenwel nieuwe problemen
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234-iPO

met bodempathogenen. De grootste bedreiging vormen ziekten die worden veroorzaakt
door oömyceten, o m d a t deze zich via zoösporen snel in het waterig milieu van de
substraatteelt verspreiden. DLO richt zich w a t betreft deze problematiek op onderzoek
naar biologische bestrijding van Pythium aphanidermatum
in k o m k o m m e r en van
Phytophtora spp. in p o t p l a n t e n .

131-, 184-CPRO;235-iPO

Het hiervoor beschreven onderzoek heeft vooral betrekking op het o n t w i k k e l e n van
methoden die de afhankelijkheid van synthetische gewasbeschermingsmiddelen
kunnen t e r u g d r i n g e n . De juiste inzet van deze methoden is onder meer afhankelijk
van het tijdig en effectief kunnen waarnemen en meten van de ziekteverwekkende
p a t h o g e n e n . Dit is met name van belang voor het uitgangsmateriaal, zodat boer en
teler verzekerd zijn van een gezonde plant. DLO h o u d t zich daarom bezig met het
o n t w i k k e l e n en optimaliseren van detectiemethoden. Voorbeelden zijn het onderzoek
naar detectiemethoden voor aardbeivlekkerigheidsvirus, voor de bacterie Erwinia spp.
bij aardappel en, bij schimmels, het detectie-onderzoek betreffende Phytophtora
fragariae.

37-AB;43-,198-iMAG
147-sc;207-sc/LEi;208-AB;
224-sc/AB;225-sc

De l a n d b o u w zal voorlopig nog voor een deel afhankelijk blijven van synthetische
gewasbeschermingsmiddelen. Wel dient men ervoor zorg te dragen dat de keuze en
de toediening van synthetische middelen zo w e i n i g mogelijke nadelige effecten
oplevert voor mens en milieu. Verbetering van de toedieningstechniek en verkleining
van de benodigde dosis w o r d t gezocht in een beter inzicht in de effecten van
watervolume, druppelgrootte, en het verspreidingspatroon van de druppels over het
bladoppervlak, alsook de invloed van de weersomstandigheden op de w e r k i n g .
Bovendien w o r d t gewerkt aan de wetenschappelijke o n d e r b o u w i n g voor het opstellen
van criteria voor de toelating van bepaalde middelen.
Om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van gewasbeschermingsmiddelen
en -methoden heeft de boer inzicht nodig in de mogelijkheden hiervoor binnen de
totale bedrijfsvoering. Het DLO-onderzoek draagt hieraan bij door het o n t w i k k e l e n
van teelt- en bedrijfssystemen die voldoen aan de eis van integrale duurzaamheid.
De paragrafen 2.1 (Duurzaamheid) en 2.3 (Plantaardige produktie) gaan hier nader
op in.
*

3.2

Gezondheid en welzijn van dieren

Nederland heeft, als land, de meest intensieve dierlijke produktie van Europa.
Zowel de concentratie van dieren als het aantal (internationale) relaties binnen de
p r o d u k t i e k o l o m is de afgelopen decennia sterk t o e g e n o m e n . De afhankelijkheid
van internationale afzetmarkten is groot en de geografische ligging van ons land
brengt belangrijke invoer- en doorvoerstromen van dieren en dierlijke produkten
met zich mee. Uit dit alles vloeit een grote kwetsbaarheid voor dierziekten voort.
(Infectie)ziekten veroorzaken onder andere aandoeningen van het spijsverterings-,
ademhalings- en urogenitaalapparaat, die enerzijds daling van melk- en vleesproduktie
en reproduktiestoornissen bij landbouwhuisdieren t o t gevolg kunnen hebben, maar
anderzijds ook morbiditeit en mortaliteit veroorzaken. Het voorkomen en bestrijden
van infecties is daarom van wezenlijk belang met betrekking t o t zowel het welzijn
van de dieren als de financiële en fysieke opbrengst. Het bestrijden van dierziekten
brengt echter extra medicatie met zich mee en dus ook residuproblemen, imagoverlies
en belemmeringen op de afzetmarkten. Hierdoor neemt het belang van preventieve
gezondheidszorg sterk toe.
Met betrekking t o t de toekomst van de gezondheidszorg voor dieren is een tweetal
o n t w i k k e l i n g e n in samenhang met het wegvallen van de binnengrenzen in de EG in
1992 van belang. Ten eerste zijn veterinaire controles bij de grens vervangen door
preventieve controles op de plaats van produktie. Van belang hierbij isde o n t w i k k e l i n g
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63-ID

van certificeringssystemen op bedrijfs- en ketenniveau. DLO ondersteunt deze
ontwikkelingen, ondermeer door onderzoek naar diagnostische methoden en
evaluatieonderzoek van diagnostische testen zoals voor Leptospira hardjo bij rundvee.

Immunologisch,
epidemiologisch en
pathobiologisch onderzoek
wordt uitgevoerd om
dierziekten in een vroeg
stadium te kunnen
herkennen, voorkomen en
bestrijden

63-t.m. 66-, 69-ID

63-t.m. 66-, 69-ID

Detweede ontwikkeling die samenhangt met het wegvallen van nationale grenzen
in de EGkomt voort uit de weerstand die bij bepaalde lidstaten bestaat tegen de
import van gevaccineerde dieren of het vlees van gevaccineerde dieren. Hierdoor
dient rekening gehouden te worden met een beleid dat gericht is op een beperkt
en optimaal gebruik van antibiotica en vaccins. DLO draagt bij aan mogelijkheden
van vermindering van het vaccingebruik door onder andere onderzoek naar de
ontwikkeling en verbetering van diagnostische methoden en verbetering van vaccins.
Dierziekten die momenteel in Nederland degezondheid vanonze veestapel bedreigen
zijn met namedeziektevanAujeszky enchronische pneumonie bijvarkens, infectieuze
bovine rhinotrachetis (IBR) bij runderen en pseudo-vogelpest (Newcastle Disease,
NCD) bij pluimvee. Om deze ziekten in een vroeg stadium te kunnen herkennen,
voorkomen en bestrijden richt DLO zich in 1994 onder meer op immunologisch,
epidemiologisch en pathobiologisch onderzoek:
- Het immunologisch onderzoek richt zich op het vergroten van kennis omtrent de
mogelijkheden van een goede stimulatie van het immuunsysteem. De veehouderijsector isvoor het voorkomen van infecties voor een belangrijk deel aangewezen
op preventieve maatregelen welke, voorzover beschikbaar, vooral berusten op
vaccinatiesystemen.
- Het epidemiologisch onderzoek geeft inzicht in factoren die de transmissie van
ziekteverwekkers in dierpopulaties bepalen. Mathematische modellen zullen
worden gebruikt om de mogelijkheden en beperkingen van bestrijdings- en
preventiemaatregelen te bestuderen en te voorspellen. Deze kennis kan tevens
worden ingezet bij de ontwikkeling van huisvestingssystemen.
- Het pathobiologisch onderzoek geeft inzicht in de Pathogenese van infectieziekten,
de interactie tussen ziekteverwekker en gastheer en deoorzaken van niet-infectieuze
dierziekten. De grondslag van vrijwel alle biologische processen wordt gevormd
door eiwit-eiwit-interacties die op hun beurt berusten op de interactie van
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kleinere eenheden van de eiwitten: peptiden. De kennis ten aanzien van peptiden
wordt toegepast in de produktie van nieuwe synthetische vaccins, diagnostica,
hormoon-analoga, etc. Daarnaast levert dit onderzoek kennis voor preventie en
alternatieve vormen van dierziektebestrijding.

186-ID

In de afgelopen decennia is een sterke maatschappelijke belangstelling ontstaan
voor het welzijn van het landbouwhuisdier. Deze belangstelling vloeit voort uit de
bezorgdheid in de samenleving over de vraag of het welzijn van landbouwhuisdieren
bij de huidige produktiewijze wel voldoende is gewaarborgd. Plaatsing van dieren
in een houderij-omgeving stelt vaak zware eisen aan het adaptatievermogen van
deze dieren. Wanneer de adaptatiestrategieën waarover de dieren beschikken niet
succesvol zijn, geraakt het dier in een chronische stress-toestand. Dit kan leiden tot
storingen in het gedrag en tot fysiologische veranderingen waardoor pathologische
condities kunnen ontstaan. Onderzoek vindt binnen DLO plaats naar bestudering
van het adaptatievermogen van het landbouwhuisdier en de factoren die hierop van
invloed zijn. Testen zullen worden ontwikkeld op basis waarvan aangegeven kan
worden welk type belasting voor een individueel dier de meeste problemen oplevert
en hoe daarmee in de houderij en het management rekening kan worden gehouden.

Moderne faciliteiten
(foto: klimaatcellen voor
pluimvee), de nieuwste
apparatuur en inventieve
mensen worden ingezet bij
DLO, bijvoorbeeld om het
adaptatievermogen van
landbouwhuisdieren te
onderzoeken

104- t.m. 106-IMAG

Hetwelzijnvandedieren ismet name inhetgeding indegangbare huisvestingssystemen
in de leghennen-, zeugen- en vleeskalverenhouderij. Daarom vindt onderzoek plaats
naar alternatieve huisvestingssystemen, waarbij rekening wordt gehouden met het
welzijn van het dier, milieu-eisen, rentabiliteit en adequate werkomstandigheden voor
deveehouder. Alsalternatief voor individuele huisvesting voor zeugen en vleeskalveren
wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor groepshuisvesting,
waarbij tevensvoersystemen,oorzakenvan kreupelheid in groepshuisvestingssystemen,
en de mogelijkheid van geautomatiseerde individuele bronst- en ziektebepaling
worden onderzocht. Onderzoek op het gebied van technische automatisering in de
melkveehouderij gaat gepaard met de bestudering van diergedrag en -gezondheid,
zodat bij de invoering van nieuwe technologieën het welzijn van de dieren gewaarborgd is.
Ziekten en suboptimale gezondheid hangen voor een groot deel samen met de
klimaatscondities en de luchtkwaliteit in de stal. Bij de klimaatscondities spelen
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246-IMAG

ongunstige temperatuurverdelingen en luchtstromingen, alsmede wisselingen
hierin, een centrale rol. Bij de luchtkwaliteit is de aanwezigheid van schadelijke
gassen en vaste deeltjes (stof, endotoxinen, pathogenen, etc.) belangrijk. Deze
factoren spelen ook een rol met betrekking tot de gezondheid van de dierverzorgers.
Het onderzoek van DLO richt zich in 1994 op het beter kunnen beheersen van het
stalklimaat en de luchtkwaliteit. Dit istevens van belang met het oog op het
beperken van emissies van onder andere stank en ammoniak naar de lucht en het
energieverbruik.

186-, 202-ID

De gevolgen van nieuwe genetische technieken voor gezondheid en welzijn van het
landbouwhuisdier worden eveneens onderzocht. Zowel het doen van voorspellingen
aangaande potentiële bij-effecten van de technologie als het systematisch en
betrouwbaar vaststellen van, uit oogpunt van dierlijk welzijn, schadelijke gevolgen
van genetische modificatie zijn daarbij van groot belang.

166-, 168-, 169-, 221-ID

DLOvoert tevens een aantal ondersteunende taken uit op het gebied van de controle
van diergeneesmiddelen, hun residuen en op het vlak van de produktie van vaccins
en diagnostica.

Welzijn en gezondheid van
landbouwhuisdieren heeft
een grote prioriteit in het
onderzoek

3.3

Milieutechnologie

In het Beleidsplan Wetenschap en Technologie 1991 - 1994 van het Ministerie van
LNV, wordt milieutechnologie omschreven als 'een verzameling van allerlei
technieken die gericht zijn op het voorkomen of beperken van vervuiling en afval,
op het verwijderen en de valorisatie van vervuiling en afval, en op het meten van
de belasting van het milieu'.
Voorkomenof beperken van vervuiling en afval
Onderzoek naar mogelijkheden om vervuiling en afval te voorkomen of te beperken
richt zich enerzijds op de wijze waarop bestaande teeltsystemen aangepast kunnen
worden, en anderzijds op het ontwikkelen van nieuwe produkten als alternatief
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57-ATO

134-IMAG
62-ATO
57-ATO

voor milieubelastende stoffen. Een voorbeeld van het eerste isde ontwikkeling van
biologische, geïntegreerde en geleide plantaardige teeltsystemen en gesloten
dierlijke produktiesystemen met onder meer het doel de diffuse milieubelasting
door chemische bestrijdingsmiddelen en nutriënten te beperken (zie paragrafen 2.3
Plantaardige produktie en 2.4 Dierlijke produktie). Voorbeelden van alternatieve
Produkten zijn bioplastics in plaats van plastics gemaakt uit fossiele olie, genetisch
gemodificeerde olie-ophopende gisten voor de produktie van nieuwe oliën en
vetten, en carvon als biologisch kiemremmingsmiddel bij de aardappel (zie ook
paragraaf 3.6 Agrificatie). Daarnaast wordt onderzoek verricht naar een efficiëntere
benutting van (fossiele) energie en het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen.
Voorbeelden zijn het onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden in kasteelten
door het gebruik van warmtekrachtopwekking en energieschermen, de optimalisatie
van het energieverbruik bij de verwerking van groente, fruit en champignons, en de
optimalisering van de produktie van biobrandstoffen uit afvallen.

151-, 224-AB;240-IMAG

Verwijdering van vervuiling en afval en benutting vanreststoffen
Op verschillende terreinen binnen DLO vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden
om afval te valoriseren of, beter gezegd, reststoffen te benutten. Voorbeelden zijn
onderzoek naar het terugwinnen van kleurstoffen uit uienafval en de optimalisatie
van biobrandstoffen uit afvalstoffen. Ook het verwerken van dierlijke mest tot
afzetbare eindprodukten, zoals beter voor gewassen opneembare meststoffen, valt
binnen dit kader, waarbij tevens wordt onderzocht of de intrinsieke energiewaarde
van mest gebruikt kan worden voor het eigen droogproces.

57-ATO

Ten aanzien van reststromen die niet voor hergebruik geschikt zijn, vindt onderzoek
plaats naar afvalzuiveringstechnieken, waarbij milieubelastende componenten
worden omgezet in milieutechnisch gezien minder belastende. Eenvoorbeeld hiervan
is het onderzoek naar de verwijdering van zware metalen uit vaste organische
afvalstoffen door middel van tweetraps anaërobe vergisting.

57-ATO

114-SC; 121-IBN; 147-SC;
180-, 181-RIKILT;208-AB;
224-SC/AB; 225-SC

181-RIKILT

Meten van demilieubelasting
Het ontwikkelen en verfijnen van meetmethodieken heeft een tweeledig doel.
Enerzijds ondersteunt het onderzoek hiermee het beleid ten aanzien van de toelating
van milieubelastende stoffen en anderzijds levert het onderzoek bijdragen aan de
evaluatie van het gevoerde beleid. DLO ontwikkelt in dit verband ondermeer
methodieken om de uitspoeling van milieubelastende stoffen naar grond- en
oppervlaktewater en de emissie naar de lucht te meten. Het gaat onder andere om
dierlijke meststoffen, bestrijdingsmiddelen en zware metalen. Een ander voorbeeld
is het operationeel houden en toetsen van een meetnet en calamiteitenplan om
adequaatte kunnen reageren indien ergenster wereldeenongeval ineen kerncentrale
plaatsvindt.

3.4

Integrale ketenbeheersingssystemen, produktkwaliteit envoeding

Kwaliteit kan worden omschreven als de produkteigenschappen zoals die door de
afnemer worden gewaardeerd en door de producent worden nagestreefd. Kwaliteit
heeft hiermee betrekking op een breed scala van aspecten zoals geur, kleur, smaak,
houdbaarheid, gezondheid, wijze van produceren, milieu-aspecten en dierenwelzijn.
Kwaliteit iste onderscheiden in positieve (de gewenste aspecten) en negatieve
kwaliteit (veiligheid). Voorbeelden van positieve kwaliteit zijn geur, kleur en smaak.
Negatieve kwaliteitsaspecten worden gevormd door (residuen van) stoffen die
bewust (bestrijdingsmiddelen, veevoederadditieven en meststoffen) of onbewust
(milieucontaminanten als PCB's,zware metalen en dioxinen) de agrarische keten
binnenkomen en een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mens en
dier. Zowel naar positieve als negatieve kwaliteitsaspecten wordt bij DLO onderzoek
verricht.
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Elke fase in de keten heeft
zijn eigen specifieke invloed
op de kwaliteit

143-ID; 244-RIVO

61-ATO; 143-ID; 219-AB;
222-ID; 244-RIVO

Om de gewenste kwaliteit van het eindprodukt te kunnen verkrijgen, dient het
produktieproces over de gehele produktieketen bewaakt en beheerst te worden.
Integrale ketenbeheersing (1KB) iseen systeem waarbij integraal in de gehele
produktieketen de gewenste niveaus van kwaliteitsfactoren van een produkt worden
nagestreefd zodat de afnemer garanties krijgt over de veiligheid en de kwaliteit. Dit
kan onder andere door tussentijdse metingen aan (tussen)produkten, maar ook
door vergaande beschrijving,vastlegging encertificering van het proces,zodat, gegeven
de bekendheid van kwaliteit van inputs, de uiteindelijke produktkwaliteit bekend is.
De producenten in de verschillende schakels van de keten kunnen met gegevens uit
de keten hun produktie optimaliseren. 1KBgeeft in principe de mogelijkheid door
gerichte controles in tussenliggende produktie-, bewerkings- en transportfases een
omvangrijk en duur keuringssysteem voor het eindprodukt te vermijden. Naast
adequate metingen in de keten is ook van belang dat relevante informatie wordt
doorgegeven naar vroegere of latere schakels in de keten zodat daar de nodige
correctie enafstemming kunnenworden doorgevoerd. DLOisbezig methet ontwikkelen
en optimaliseren van IKB-systemen in verschillende sectoren, zoals in de visserijsector
en voor eieren en eiprodukten in de pluimveesector.
Voordat de kwaliteitsaspecten door de hele keten beheerst kunnen worden, dient
bekendtezijnwat kwaliteit isenwelkefactoren kwaliteit bepalen.Omtot formuleringen
te komen van de kwaliteit zoals de consument die wenst, vindt consumenten- en
panelonderzoek plaats. Uit dit consumentenonderzoek komen sensorische parameters
(geur, kleur, smaak, etc.) naar voren die vertaald dienen te worden naar instrumenteel
meetbare parameters (bijvoorbeeld vetzuursamenstelling). Ook dit onderzoek vindt
bij DLO plaats, waarna vervolgens wordt onderzocht welke factoren het ontstaan
van deze kwaliteitsparameters beïnvloeden.
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61-ATO; 180-t.m. 183-RIKILT;
217-AB

222-ID

Kwaliteitsbeheersing is niet mogelijk zonder de beschikking over nauwkeurige
meetinstrumenten en -methodieken. DLO ontwikkelt ten behoeve hiervan ondermeer biosensoren voor het meten van kwaliteitskenmerken van plantaardige
Produkten op basis van chemische componenten en fysische kenmerken. Chlorofylfluorescentiemethoden voor het meten van de vitaliteit van planten wordt voor de
praktijk toepasbaar gemaakt. Een voorbeeld uit de dierlijke sector is de ontwikkeling
van een methode die de componenten die verantwoordelijk zijn voor beregeur bij
varkensvlees snel en betrouwbaar meet.
Elke fase in de keten heeft zijn eigen specifieke invloed op de kwaliteit: raskeuze,
keuze van het uitgangsmateriaal, teeltmethode/dierhouderij, oogst/slacht/visserijmethoden, manieren van opslag en transport en verwerkingsmethodieken. Alle zijn
van essentieel belang voor de kwaliteit van het uiteindelijk, plantaardig danwei
dierlijk, produkt.
Het onderzoek richt zich daarom ook op specifieke kwaliteitsbeïnvloedende
aspecten per schakel:

217-, 219-AB;220-CPRO

- Bij de plantaardige produktie richt het kwaliteitsonderzoek zich onder meer op de
plantenfysiologische processen (hormonale en morfogenetische processen) en
genetischevariatie. Bijde regulatievanfysiologische processenspelen groeiregulatoren,
licht, plantenvoeding en plantbelasting een belangrijke rol.

143-, 202-, 222-, 250-ID

- In de dierhouderij richt het onderzoek zich onder andere op het welzijn van de
dieren en de arbeidsomstandigheden voor de mens. Een volgende schakel in de
dierlijke produktie wordt gevormd door de slachterij. Onderzoek vindt plaats naar
de invloed van stress en slachtomstandigheden op de kwaliteit van vlees en
vleesprodukten. Ook vindt onderzoek plaats naar de kwaliteit van dierlijke
eindprodukten als vlees, melk, eieren en eiprodukten.

244-RIVO

De kwaliteit van vis en schaal- en schelpdieren wordt ondermeer onderzocht in
relatie tot milieuverontreiniging. Bij platvis wordt onderzocht wat het kwaliteitsverlies is bij verwerking aan boord en hoe dit structureel te verbeteren is.

57-, 58-, 60-,62-ATO

Verdere schakels in agrarische ketens zijn de verwerking, het transport en de
bewaring van agrarische produkten. DLO onderzoekt onder meer hoe verwerkingsprocessen geoptimaliseerd kunnen worden met betrekking tot energie- en
waterverbruik. Een ander voorbeeld is het ontwikkelen van bewaarmethoden en
verpakkingen die een optimale houdbaarheid van voedsel en siergewassen
garanderen. Verder is DLO bezig aan het ontwerp en de besturing van produktieen distributiesystemen.

179-t.m. 183-RIKILT

222-ID
60-ATO

Tenaanzienvangezondheids-enveiligheidsbeïnvloedende aspectenworden methoden
ontwikkeld ter detectie en kwantificering vanonder meer pathogène micro-organismen,
residuen van agrarische hulpstoffen, contaminanten en natuurlijke toxinen. Hiervoor
worden geavanceerde technieken toegepast, zoals nabij-infrarood-spectroscopische
multimethoden, capillaire zone-elektroforese en superkritische vloeistofextractie.
Met behulp van risico-evaluatiestrategieën kunnen mogelijke bedreigingen van de
voedselketen beter worden voorspeld en in kaart gebracht.
Processimulering en-modellering biedt mogelijkheden om deeffecten van verschillende
procesveranderingen te volgen en hiermee de kwaliteit van het eindprodukt te
sturen. DLO isbezig met de ontwikkeling van verschillende modellen op verschillende
niveaus.Voorbeelden hiervan zijn deontwikkeling vaneen model dat de vleeskwaliteit
van varkens voorspelt op basis van externe factoren als tijdsduur van vasten, rustduur en matevanstress,deontwikkeling vaneen modelvoor hettesten van antibiotica
in gesimuleerde maagdarmsystemen, en het ontwikkelen van simulatiemodellen
voor het ontwerp en de besturing van produktie- en distributiesystemen. Ook
worden modellen ontwikkeld voor het voorspellen van economische parameters in
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104-1MAG

de agrarische keten,zoalsbijvoorbeeld voor het bepalen vandeoptimale aanhoudingsduur van leghennen en vleesstieren.

179-, 181-, 249-RIKILT

Verder vallen in dit kader te noemen de wettelijke en dienstverlenende taken die
DLO voor de overheid uitvoert op het gebied van kwaliteits- en veiligheidsbewaking
van agrarische produkten. Voorbeelden hiervan zijn het verrichten van kwaliteitsonderzoek bij onder andere zuivelprodukten, veevoeder(grondstoffen) en granen,
dossierbeoordeling, databankbeheer voor milieucontaminanten en residuen, het
verrichten van onderzoek in het kader van certificering en arbitrage, wetgeving- en
voedingsbeleidadvisering en het ontwikkelen van referentiematerialen. Het isvan
belang dat bij dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van internationaal geharmoniseerde, genormaliseerde en gevalideerde analysemethoden. Deskundigen van
RIKILT-DLO nemen daarom deel in diverse EG-,CEN-,NNI-, ISO-, en Warenwetswerkgroepen en -commissies.

Kwaliteitsbeheersing is niet
mogelijk zonder de
beschikking over nauwkeurige
meetmethoden

3.5

Procestechnologie en agrologistiek

Voor het voortbestaan van de landbouw wordt het steeds belangrijker om de gehele
produktieketen integraal te onderzoeken. Voorzover het kwaliteit en veiligheid
betreft, komt dat elders (onder andere in paragraaf 3.4) aan de orde. Hier wordt
ingegaan op twee technische aspecten, namelijk procestechnologie en agrologistiek.
Veel primaire landbouwprodukten bereiken eerst na een (verdere) verwerking de
markt. Het ligt voor de hand dat veel consumentenvragen dan ook hier vertaald
worden in produkt- en processpecificaties. In het tweede thema wordt onderzocht
hoe de verschillende produktieschakels zo efficiënt en doelmatig mogelijk kunnen
worden afgestemd en aangestuurd.
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Procestechnologie
Meer dan in het verleden wordt aandacht geschonken aan verwerkingsonderzoek
ten behoeve van toeleverende, verwerkende en afzetbevorderende sectoren. Er is
behoefte aan proceskundig onderzoek, waarbij de thema's verduurzaming, vormgeving, scheiding, alsmede fermentatieve en enzymatische processen centraal staan.

58-ATO

Bij verduurzaming wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan veiligheid en houdbaarheid van produkten met een vers karakter. In dit kader wordt door DLO onder meer
aandacht besteed aan verpakkingsonderzoek, de ontwikkeling van alternatieve
kiemremmers voor aardappelen, bederf- en ziekteveroorzakende micro-organismen,
en de ontwikkeling van milde conserveringsmethoden.

56-ATO

Bij het thema vormgeving gaat het om de beheersing van de structuur van het
produkt door middel van bijvoorbeeld waterbinden, emulgeren, extruderen, kneden,
opkloppen en schuimen. Zo wordt onderzoek verricht aan emulgeerbaarheid,
schuimvorming en kleefgedrag van eiwitten, modificatie van glyceriden in relatie
tot specifieke toepassingseisen, en verbetering van de kwaliteit van vezels uit hennep
en vlas met het oog op specifieke toepassingen in het kader van de agrificatie.

62-ATO

Scheiden isvan belang voor hetoptimaal samenstellen van produkten. Chromatografie,
adsorptie, membraanscheiding, superkritische extractie en kristalliseren zijn hierbij
van belang. Voorbeelden hiervan zijn de optimalisering van een nieuwe en
efficiënte membraanreactor en ontwikkeling en toepassing van efficiënte lipasen
voor modificatie van triglyceriden uit onder andere koolzaad en crambe. Daarnaast
houdt DLO zich bezig met de ontwikkeling van extrusietechnieken en verhittingstechnieken die kunnen worden toegepast bij bijvoorbeeld de produktie van nieuwe
typen snacks.

ol-ATO

Biochemische en microbiologische technieken worden toegepast bij de verwerking
van voedselgewassen en de produktontwikkeling, met als doel fermentatieve en
enzymatische processen te sturen en aan te passen. Zo wordt onderzoek uitgevoerd
naar de moleculaire achtergronden van bruinverkleuringsreacties, naar het effect
van drogen op deverandering in de chemische samenstelling van aromacomponenten
en naar smaakbeïnvloedende, textuurbeïnvloedende en celwand-modificerende
enzymen.

56-ATO

Veiligheid en houdbaarheid
van produkten met een vers
karakter heeft de aandacht
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Agrologistiek
De reeds bestaande, en in een aantal gevallen nog toenemende, verzadiging van
markten voor agrarische produkten leidt tot een toenemend belang van de logistiek
voor het bedrijfsleven. In steeds sterkere mate wordt de concurrentiekracht bepaald
door de mogelijkheden de goederenstroom te beheersen. Betrouwbaarheid inzake
levering en beschikbaarheid van het produkt worden als zeer belangrijk ervaren.
Het doel van agrologistiek ishet leveren van het gevraagde produkt met de gewenste
kwaliteit, in de gewenste kwantiteit, op het juiste moment en de juiste plaats tegen
minimale kosten. Prestatie-indicatoren (doelvariabelen) zijn onder meer kosten,
doorlooptijden, voorraadhoogte, levertijd, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit. Logistiek
tracht deze aspecten zodanig te beheersen dat een optimale inzet mogelijk isvan
mensen, machines, ruimte, materialen en tijd.

242-LEI

198-IMAG

58-, 60-, 61-ATO

60-ATO; 104-, 105-, 240-,
241-IMAG; 242-LEI

Consumentenwensen sturen de logistieke systemen. Daarom vindt bij DLO onderzoek
plaats naar marktontwikkelingen, concurrentie-analyse en sectorperspectieven in
zowel nationaal als internationaal perspectief.
Voor logistieke beheersing ishet belangrijk debeschikking te hebben over betrouwbare
informatiesystemen. Voor agrologistiek betekent dit het gebruik van simulatiemodellen
die de kwaliteit van het produkt per schakel onder variërende omgevingsomstandigheden kunnen beschrijven. Een voorbeeld daarvan in de primaire produktiefase is
het onderzoek naar beperking van kwaliteitsverlies bij aardappelen tijdens de teelt,
oogst en bewaring op de boerderij als gevolg van mechanische beschadigingen. Een
ander voorbeeld isde ontwikkeling van milieuvriendelijke en energiezuinige
bewaar- en transportcontainers en verpakkingssystemen, waarin de kwaliteit van
verse en verwerkte produkten behouden wordt. Door middel van computerbeeldanalysetechnieken kunnen de fysiologische processen in de tijd gevolgd worden,
waardoor het proces van kwaliteitsverandering kwantificeerbaar wordt. Deze
nieuwe bewaarsystemen worden ontwikkeld voor zowel voedselgewassen als
sierteeltprodukten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van optimaliseringsmodellen
en beslissingsondersteunende hulpmiddelen zoals managementinformatiesystemen
(MIS). DLO houdt zich bezig met onderzoek naar de essentiële componenten van
deze systemen. Er worden 'decision support systems' (DSS) ontwikkeld voor onder
meer de inrichting en besturing van agribusinesscomplexen, de tactische planning in
de groenteverwerkende industrie en de bewaarplanning van hardfruit in relatie tot
de economische mogelijkheden en beperkingen van deze produktie- en verwerkingsketens.

3.6

Agrificatie

Agrificatie is het ontwikkelen van produkten uit agrarische grondstoffen voor andere
toepassingen dan menselijke of dierlijke consumptie. Agrificatie is niet nieuw. Het
verwerken van katoen en vlas (linnen) voor de textielindustrie gebeurt bijvoorbeeld
reeds eeuwen lang. Door verschillende ontwikkelingen wordt echter een impuls
gegeven aan nieuwe toepassingen van agrificatie. Het agrificatie-onderzoek richt
zich zowel op gewassen die reeds lang gecultiveerd zijn (zoals aardappelen, tarwe
en tuinbouwgewassen), alsmede op gewassen die nog niet eerder op commerciële
schaalgeteeldwerden,dezogenaamde 'potentiële gewassen',zoalshennep,gierstmelde,
dille en karwij.
De recente belangstelling komt voort uit een drietal oorzaken:
- De behoefte aan nieuwe afzetmarkten, omdat bestaande markten overvoerd zijn.
- De behoefte aan een ruimere vruchtwisseling om ziektes en plagen tegen te gaan
en een gezonde bodem te bevorderen. Deze nieuwe gewassen of gemodificeerde
gewassen in industriële toepassingen zullen bovendien zo milieuvriendelijk
mogelijk geteeld moeten worden.
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- De behoefte aan meer milieuvriendelijke eindprodukten dan de produkten uit
fossiele energie. Landbouwgrondstoffen zijn namelijk in tegenstelling tot fossiele
energie hernieuwbaar en de eindprodukten zijn beter recyclebaar.
Deteelt, industriële verwerking en afzet van agrificatiegewassen sluit hierdoor niet
alleen aan bij de eisen die gesteld worden aan een duurzame landbouw, maar ook
bij een meer duurzaam grondstofgebruik elders in de produktieketen. Veel onderzoek
is nog nodig om agrificatieprodukten concurrerend te maken ten opzichte van de
traditionele.

31-CPRO; 56-, 57-,62-ATO;
198-IMAG; 216-, 219-AB;
242-LEI

Vanwege bovengenoemd belang van het agrificatie-onderzoek is met behulp van
financiële steun van de overheid een aantal onderzoekprogramma's opgezet. Drie
van deze additionele programma's, waarin DLO participeert, zijn 'hennep', 'karwij'
en 'plantaardige technische oliën'. Twee later gestarte additionele onderzoekprogramma's zijn 'natuurlijke vezels in bouw- en composietmaterialen' en 'oxydatie
van koolhydraten'. De DLO-bijdrage aan deze vijf landelijke programma's is
opgenomen in DLO-programma's.

Proefinstallatie voor de
verwerking van hennep tot
grondstof voor de
papierindustrie
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Voorbeelden van de Produkten waar DLO aan werkt zijn:
- koolhydraten (uit bijvoorbeeld gierstmelde) voor thermoplastische materialen;
- vezels (uit bijvoorbeeld vlas) voor bouw- en composietmaterialen;
- eiwitten (uit bijvoorbeeld tarwe) voor coatings en folies;
- oliën en vetten (uit bijvoorbeeld koolzaad) voor de produktie van smeermiddelen,
cosmetica en lakken;
- bepaalde inhoudstoffen voor specifieke doelen zoals carvon uit karwij en dille
voor gebruik als kiemremmingsmiddel bij de aardappel.

56-, 57-ATO; 242-LEI

Teneinde de concurrentiekracht van agrarische grondstoffen te bepalen en waar
nodig technisch te ondersteunen wordt economisch en marktkundig onderzoek
verricht. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de economische haalbaarheid van de
produktie van bacteriële bioplastics en het ontwikkelen van een masterplan voor
agrificatieprojecten om perspectiefrijke produkt-marktcombinaties te selecteren.
Niet in alle gevallen geldt dat de agrarische grondstoffen in economisch opzicht een
concurrentie-achterstand hebben op de traditionele. De agrarische grondstoffen die
zich op kostprijsniveau positief onderscheiden (zoals thermoplastische koolhydraten
versus polyetheen/polypropyleen en agrovezels versus glasvezels voor toepassing in
composietmaterialen) krijgen extra aandacht in het onderzoek.

Uniformiteit in groei, bloei
en zaadafrijping van
potentiële gewassen is een
belangrijk onderdeel van het
onderzoek aan agrificatiegewassen

31-CPRO;219-AB

Deconcurrentiekracht vanagrificatiegewassen wordt verzwakt door een niet-constante
aanvoer en kwaliteit. Een groot deel van het agrificatie-onderzoek van DLO is
derhalve gericht op verbetering hiervan. De aandacht is hierbij gevestigd op het
verkrijgen van bepaalde resistenties, kwaliteitsaspecten (positieve en negatieve
kwaliteit), en uniformiteit in groei, bloei en zaadafrijping van potentiële gewassen.
Voor dit onderzoek zal het gebruik verder worden ontwikkeld van NIR (near infrared
spectroscopy), NMR (nuclear magnetic resonance) en GC (gaschromatografie) voor
de indirecte meting van genetische variatie.
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56-, 62-ATO

Ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit worden kwaliteitsmeetmethoden
ontwikkeld, waarmee parameters vastgesteld kunnen worden die de kwaliteit van
het produkt beïnvloeden. Daarnaast is het van belang dat scheidingstechnieken en
extractiemethoden voor het winnen van de gewenste plantaardige stoffen - zoals
superkritische extractiemethoden en het ontwikkelen van membraanprocessen worden ontwikkeld en verbeterd. Steeds wordt hierbij het kwaliteitsverloop door de
gehele keten van oogst tot de verwerking tot eindprodukt in ogenschouw genomen.

242-LEI

Agrarische grondstoffen hebben vaak specifieke voordelen. Bepaalde moleculen,
onder andere vetzuren en carvon, kunnen bijvoorbeeld door de petrochemie slechts
via een aantal energieverslindende processen of in het geheel niet geproduceerd
worden. Daarnaast voldoen landbouwgrondstoffen aan de huidige trend naar
natuurlijke 'groene' produkten. Teneinde de voordelen van produkten op basis van
landbouwgrondstoffen te kunnen vergelijken met die op basis van traditionele
grondstoffen worden analyses gemaakt van verschillende van deze produkten op
alle milieueffecten overdetotale levenscyclus,dezogenaamde 'lifecycleanalyses'(LCA).

56-, 57-ATO

Een andere belangrijke bijdrage van agrificatie aan een duurzame landbouw is
gericht op de valorisatie van organisch afval. Dit onderzoek isvan essentieel belang
omdat de meest waardevolle component waarvoor het gewas geteeld wordt in de
regel slechts een klein deel uitmaakt van de totale landbouwgrondstof.
Voorbeelden zijn het onderzoek naar vergroting van de afzetmogelijkheden van
koolzaadschroot door fysische verwerkingstechnieken en het onderzoek naar de
mogelijkheden van de produktie van biobrandstoffen uit afvalstromen.

216-, 219-AB

3.7

Informatietechnologie

Informatietechnologie (IT) is bij DLO een belangrijk hulpmiddel om in combinatie
met disciplines als systeemkunde, meet- en regelkunde, simulatie en modelbouw, en
'operations research' bij te dragen aan de ontwikkeling en introductie van kennisintensieve systemen ten behoeve van bedrijfsmanagement, (keten)communicatie en
beleid. Met IT kan kennis systematisch worden vastgelegd en overgedragen in de
vorm van software en databanken. Daar iswel een goede infrastructuur voor nodig,
die bij DLO dan ook de nodige aandacht krijgt. De ontwikkeling en introductie van
kennisintensieve systemen omvat het opzetten van digitale databestanden en het

Een goede inrichting en
beheer van het landelijk
gebied brengt vaak
complexe probleemstellingen
met zich mee; decision
support systems of expert
systems kunnen helpen de
wensen en eisen van
gebruikers te relateren aan
de potentiële mogelijkheden
van een bepaald gebied
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ontwikkelen van modellen om met de data te kunnen rekenen. Met behulp hiervan
kunnen complexe situaties worden geanalyseerd en kunnen mogelijke oplossingsrichtingen worden gesimuleerd en/of voorspeld. Dit geeft het beleid, bedrijfsmanagement of onderzoek een belangrijk instrument in handen om keuzes te
kunnen maken.

11-, 12-, 114-, 115-SC;
121-IBN; 147-SC; 204-IBN;
207-SC/LEI; 223-, 224-SC/AB;
225-t.m. 231-SC

104-t.m. 106-, 134-IMAG;
166-, 200-ID; 203-LEI;240-,
241-, 246-IMAG; 247-ID

De inrichting en het beheer van het landelijk gebied geeft vaak aanleiding tot
dergelijke complexe probleemstellingen. Hier komen de wensen en eisen van
gebruikers bij elkaar en moeten de keuzes en beslissingen afgezet kunnen worden
tegen de potentiële mogelijkheden van een bepaald gebied. DLO richt zich daarom
enerzijds op de ontwikkeling van actuele en landsdekkende geografische informatiesystemen (GIS) en andere kennisinformatiesystemen, en anderzijds op simulatie- en
berekeningsmodellen die samen met deze informatiesystemen worden uitgebouwd
tot decision support systems (DSS) of expert systems. In GISzitten bijvoorbeeld
gegevens over grondgebruik, onder meer verkregen met behulp van remote sensingtechnieken, fysische en hydrologische gegevens van de bodem, en vegetatiegegevens.
Andere digitale bestanden bevatten bijvoorbeeld gegevens over verontreiniging in
bodem en water. Modellen die in dit verband ontwikkeld worden zijn bijvoorbeeld
een stofstromenmodel dat gekoppeld aan GIS en BIS milieueffecten kan evalueren
en een hydrologisch model dat de effecten van beregening en irrigatie kan
voorspellen op bos- en natuurterreinen.
In het landbouwbedrijfsleven kunnen zich zowel op bedrijfsniveau alsop ketenniveau
complexe beslissingssituaties voordoen, waarbij informatiesystemen uitkomst
kunnen bieden. Voor het bedrijfsniveau ontwikkelt DLO vele informatiesystemen,
waardoor de efficiëntie en effectiviteit van de produktie en het bedrijfsmanagement
verbeterd kunnen worden. Voor de veehouderij bijvoorbeeld worden systemen
ontwikkeld waarmee op basis van automatisch geregistreerde en verwerkte gegevens
over de fysiologie van het dier, de voerverstrekking, klimaat in de stal, mestsamenstelling en dergelijke, beslissingen genomen kunnen worden over maatregelen ten
behoeve van bijvoorbeeld de voortplanting, ziektebestrijding, voedering en het
mineralenmanagement.
Ten behoeve van de plantaardige sector zijn zeer omvangrijke simulatiemodellen
vervaardigd waarin talloze processen die een rol kunnen spelen bij de produktie
kunnen worden gesimuleerd. Voorbeelden zijn de invloed van weer, bodem en
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37-, 50-, 122-AB; 129-LEI;
151-, 178-, 187-, 216-AB;
229-SC; 236-IPO

gewas op het produktiepotentieel, de stikstofkringloop in bodem en gewas en
schaderelaties tussen ziekten, onkruiden en het gewas. De simulatiemodellen
worden gebruiktvoor scenario-ontwikkeling envoor hetopzettenvanteeltbegeleidingsen managementadviessystemen.
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58-, 60-ATO

Op ketenniveau worden decision support systems (DSS) ontwikkeld voor bijvoorbeeld
de inrichting en de besturing van agribusinesscomplexen, de bewaarplanning van
hardfruit, de tactische planning in de groenteverwerkende industrie, de besturing
van mengladingen, de inrichting en besturing van distributiecentrales, de inrichting
van nog niet bestaande ketens voor nieuwe produkten, kwaliteitsverloopmodellen
en systemen voor kwaliteitsbeoordeling.
Naar aanleiding van een programmeringsstudie uitgevoerd in 1992 in verband met
de invulling van het Expertisecentrum voor Landbouw en Milieu is een gezamenlijk
kader voor IT-ontwikkeling van LNV, LUW en DLO ontstaan. Dit omvat de uitbouw
van technische infrastructuur op basis van SURFnet en geavanceerde lokale
Wageningse voorzieningen, netwerktoepassingen (opzetten van databanken en
ervaringsprojecten) en IT-onderzoek ten behoeve van de IT-kennisinstroom. Voor
onderzoek en hoger onderwijs isvia onder andere Agronet - het interne LNVnetwerk - en SURFnet voorzien in een geavanceerd datacommunicatienetwerk op
nationaal en internationaal niveau.

175-GLW
158-CPRO
215-CPRO

239-LEI
157-LEI
205-IBN
181-RIKILT
29-CPRO
190-PUDOC
191-PUDOC

Binnen DLO wordt bij diverse instituten software ontwikkeld ter ondersteuning van
het onderzoek. Zo wordt bij GLW-DLO software ontwikkeld ten behoeve van
statistische analyse en modelbouw. Voor de verbetering van het registratieonderzoek
betreft dat bijvoorbeeld software voor beeldanalyse, kleurenmeter en gegevensbestanden. Ook wordt software ontwikkeld voor kwantitatieve methoden op het
gebied van populatiegenetica en biométrie.
DLO beschikt over een aantal algemene databanken die bij velerlei onderzoek een
essentiële rolvervullen.Voorbeelden hiervan zijn een databank voor bedrijfsgegevens,
informatiesystemen voor statistische gegevens over diverse aspecten van de
agrarische sector, een databank voor bomen, een gegevensbank voor de ontwikkeling
van kwaliteitssystemen voor agrarische produktieketens (KAP-databank), een
informatiesysteem ten behoeve van de genenbank en bibliografische informatiesystemen. Literatuuronderzoek en -attendering vindt bij DLO op geautomatiseerde
wijze plaats.
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3.8

Biotechnologie

Eind 1992 en begin 1993 is het biotechnologisch onderzoek van DLO beoordeeld in
de audits 'Biotechnologie plantaardige produktie en verwerking' respectievelijk
'Biotechnologie dierlijke produktie'. Tijdens deze audits is de volgende definitie van
biotechnologie gehanteerd: In biotechnologie wordt kennis uit één of meer van de
volgende vakgebieden ingezet: microbiologie, moleculaire biologie en genetica,
biochemie en proceskunde. Met behulp van deze kennis kunnen diverse processen,
die ten dele ook onder natuurlijke omstandigheden plaatsvinden, gestuurd en
versneld worden en kunnen nieuwe produkten en processen worden ontwikkeld en
toegepast.

Nakomeling (zie ook pagina
52) van de transgene stier
'Herman'

25-CPRO

69-ID
57-AT0

De auditcommissies bevestigden dat biotechnologie als een rode draad door het
DLO-onderzoek heen loopt. Daarbij worden reeds ontwikkelde biotechnologische
technieken creatief door de DLO-instituten gebruikt en gecombineerd met praktijkgerichte vakkennis. Dit leidt vaak tot geheel nieuwe en verrassende toepassingsmogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van 'springende genen' om de
plek van bepaalde, interessante genen in een (planten)chromosoom te markeren
(transposon tagging). Dat geeft de mogelijkheid deze genen te isoleren en voor
veredelingsdoeleinden te gebruiken. Ander baanbrekend onderzoek bij DLO richt
zich op het gegeven dat de grondslag van vrijwel alle biologische processen gevormd
wordt door eiwit-eiwit-interacties. Deze berusten weer op de interacties van kleine
stukken van de eiwitten: de peptiden. Door sleutelpeptiden te identificeren en de
werking ervan te doorgronden ontstaan mogelijkheden voor een nieuwe generatie
synthetische vaccins, diagnostica, hormoon-analoga enzovoort. Vergelijkbare kennis
wordt ook ingezet voor de bewaring van voedingsmiddelen en voor de gewasbescherming.
In de planperiode zal weer veel biotechnologisch werk verzet worden ten behoeve
van de plantaardige en dierlijke produktie en de diversificatie, kwaliteit en
veiligheid van agrarische produkten.
Inde plantaardige produktie wordt de biotechnologie vooral ingezet op het resistentieonderzoek, met name op plant-pathogeen-interacties en resistentieveredeling.
Moleculair-biologische en biochemische methoden worden gebruikt om pathogenen
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25-t.m. 27-, 31-,130-, 148-,
149-, 177-, 184-, 220-,
237-CPRO; 208-AB;209-,
210-, 234-, 235-, 236-IPO

56-, 57-, 58-, 61-ATO;219-AB;
130-, 184-CPRO

202-, 214-ID

200-, 247-ID

63-, 64-, 65-, 69-ID

te detecteren en om resistentie-eigenschappen in planten en de genetische variatie
in ziekteverwekkend vermogen van pathogenen te bepalen en te modificeren. Zo
wordt bijvoorbeeld getracht resistentie uit wilde verwanten over te brengen in
landbouwgewassen. Met name Fusarium en aaltjes krijgen de aandacht. Ten behoeve
van de gewasbescherming wordt tevens onderzoek verricht naar de mogelijkheden
het gedrag van insekten te beïnvloeden met behulp van seksferomonen en plantegeurcomponenten.
Hetonderzoek richt zichook op het bepalen en isolerenvan interessante inhoudstoffen,
met name voor non-food toepassingen, bijvoorbeeld carvon als kiemremmingsmiddel
in de aardappelbewaring. Ten behoeve van kwaliteit en diversificatie wordt
bovendien onderzoek verricht naar de relatie tussen de genetische achtergrond en
de kleur, geur en smaak van verse en verwerkte produkten. Met behulp van deze
kennis kan de veredeling van landbouwgewassen op kwaliteitskenmerken nieuwe
impulsen krijgen.
In de dierlijke produktie wordt biotechnologie gebruikt om de voortplanting, vruchtbaarheid en selectie van landbouwhuisdieren te verbeteren. Het doel isdieren met
bijvoorbeeld een goede vleeskwaliteit of resistentie tegen een bepaalde ziekte snel
te kunnen identificeren met fysiologische of DNA-merkers. Het onderzoek iser op
gericht nieuwe eigenschappen snel en efficient in een populatie te laten instromen.
Door de kennis over fysiologische mechanismen en negatieve fysiologische en
genetische relatieste verhogen zal indetoekomst met behulp van marker-technologie
het fokdoel nauwkeuriger en evenwichtiger worden ingevuld. In het veevoedingsonderzoek wordt onder andere met behulp van enzymen getracht de verteerbaarheid
en benutting van nutriënten in veevoeders te verbeteren, bijvoorbeeld van fosfaat
met behulp van fytase. Ter bestrijding van infectieziekten worden met behulp van
biotechnologie vaccins en diagnostica ontwikkeld. In het bijzonder richt het
onderzoek zich op testmethoden voor virusinfecties, die onderscheid maken tussen
geïnfecteerde en gevaccineerde dieren, ofwel tussen de actieve en inactieve vormen
van het genetisch materiaal van virussen. De basis van virusvaccins wordt namelijk
vaak gevormd door stukjes genetisch materiaal van het betreffende virus zelf, maar
dan in een inactieve vorm. Wanneer het mogelijk isdit onderscheid te maken
kunnen strategieën ontwikkeld worden om de virusziekte uit te roeien (ziekte van
Aujeszky bij varkens, bovine herpesvirus bij runderen).
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179-, 180-, 182-, 183-,
249-RIKILT; 143-, 222-, 250-ID

179-RIKILT;193-ID/CPRO;
245-LEI
186-, 202-ID

Veel biotechnologische technieken worden gebruikt in het onderzoek naar de
diversificatie, kwaliteit en veiligheid van agrarische produkten. Het gaat daarbij
onder meer om het opsporen en identificeren van potentiële bedreigingen van de
voedselproduktieketen en het inschatten van de risico's daarvan. Het onderzoek
richt zich daarbij op het ontwikkelen van eenvoudige detectiemethoden om
bijvoorbeeld de aanwezigheid van diergeneesmiddelen, ziektekiemen, bestrijdingsmiddelen, zware metalen enzovoort in voedingsprodukten aan te kunnen tonen.
Bij DLO wordt in het onderzoek ook de nodige aandacht besteed aan de risico's die
het gebruik van biotechnologie met zich kan brengen en de maatschappelijke
wenselijkheid van met biotechnologie ontwikkelde produkten. In dit verband wordt
ook uitgebreid onderzoek verricht naar het effect van genetische modificatie op de
gezondheid en het welzijn van de nakomelingen van de transgene stier 'Herman'. In
1994 zal een TA-Raad worden ingesteld met leden uit maatschappelijke organisaties,
beleid, bedrijfsleven en wetenschap, die op basis van hun ervaring en kennis advies
uitbrengen over de voortgang en aanpassing van DLO-projecten, zowel op het
gebied van de biotechnologie alstechnologie in het algemeen, die belangrijke
gevolgen voor de hele maatschappij kunnen hebben.
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DLO-onderzoek in een nationale context
In dit hoofdstuk zal globaal de relatie tussen DLO en andere organisaties en tussen
het DLO-onderzoek en ander landbouwkundig en natuurwetenschappelijk onderzoek
worden aangegeven. Paragraaf 4.2 behandelt de deelname van DLO in nationale
programma's en programma's die samen met het georganiseerde bedrijfsleven
worden uitgevoerd.

4.1

DLO als participant in een netwerk

DLO maakt deel uit van een netwerk van organisaties die zich bewegen op het
terrein van onderzoek, voorlichting en onderwijs op de beleidsterreinen van het
Ministerie van LNV. Dit netwerk kan gesplitst worden in een aantal delen. In deze
paragraaf worden het (deel-)netwerk waar het accent ligt op het gezamenlijk
uitvoeren van onderzoek en het (deel-)netwerk waar het accent ligt op de overdracht
van kennis beschreven.
Het netwerk met het accent op onderzoek
De onderzoekprioriteiten die door beleid en praktijk gesteld worden aan het landbouwkundig onderzoek gelden voor het praktijkonderzoek, het DLO-onderzoek en
het universitaire onderzoek. Kwaliteit van het produkt, beheersing van problemen
rond mest en ammoniak, gewasbescherming en geïntegreerde teeltsystemen zijn
voorbeelden van onderzoekprioriteiten die voor de gehele 'onderzoekketen'
belangrijk zijn. Hoewel de aanpak van het onderzoek en het type onderzoek dat
uitgevoerd wordt door praktijkonderzoek, DLO-onderzoek en universitair onderzoek
verschillend zijn, bestaan er diverse vruchtbare samenwerkingsrelaties tussen DLO en
andere onderzoekinstellingen, zoals proefstations, universiteiten en TNO. De proefstations en de Landbouwuniversiteit nemen in dit netwerk een speciale rol in.
Het terrein waarop samenwerking met de proefstations plaatsvindt is zeer breed en
betreft zowel dedierlijke alsdeplantaardige sector. Inveelgevallenwordt samengewerkt
op basis van onderzoekprojecten, soms wordt ook gezamenlijk gewerkt aan een
onderzoekthema dat vele projecten omvat (zieook de DLO-overstijgende programma's,
paragraaf 4.2).
Een aantal voorbeelden van terreinen waarop samenwerking plaatsvindt zijn:
- onderzoek naar biologische enecologische principesvansystemenvan geïntegreerde
onkruidbeheersing (37-AB) waarbij wordt samengewerkt met PAGV, PFW en PR;
- onderzoek naar demogelijkheden vanenbeperkingen voor ontwikkeling, introductie
en toetsing van geïntegreerde produktiesystemen in land- en tuinbouw (48-AB) en
onderzoek naar technologie voor duurzame open teelten (198-IMAG) waarbij
wordt samengewerkt met PAGV en LBO;
- onderzoek met betrekking tot de groepshuisvesting van varkens (106-IMAG) in
samenwerking met het PV;
- onderzoek naar innovatieve technologie voor de melkveehouderij (105-IMAG);
- onderzoek naar de voederkwaliteit van gras (124-AB) en onderzoek naar stikstofstromen in grasland (178-, 187-AB) in samenwerking met het PR;
- plantenveredelingsonderzoek aan dicotyle akkerbouwgewassen (149-CPRO), in
samenwerking met het PAGV;
- onderzoek naar beperking van het energieverbruik en emissies in de beschermde
teelten (134-IMAG) in samenwerking met het PTG;
- onderzoek op hetvlakvan houdbaarheid en kwaliteit vanvoedselen/of siergewassen
(58-ATO), bedrijfsontwikkeling (203-LEI) en cultuur- en gebruikswaarde-onderzoek
(131-, 159-CPRO), plantenfysiologie (217-AB), fytopathologie (210-, 234-, 235-IPO)
in samenwerking met PAGV, PBB, PBN, PFW enPTG.
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De samenwerking van DLO-instituten met universiteiten betreft een groot aantal
universiteiten. De samenwerking met de Landbouwuniversiteit is intensiever dan
met de andere universiteiten door de overeenkomst in werkterreinen en lokatie.
Samenwerking met universiteiten vindt in de regel plaats op basis van projecten.
Een speciale vorm van samenwerking betreft projecten waar een promotie uit
voortvloeit. Deze projecten, uitgevoerd door zich op hun promotie voorbereidende
DLO-medewerkers of door bij DLO-gedetacheerde AIO's, zijn voor DLO vaak een
belangrijke impuls voor vergroting van de expertise op het desbetreffende onderzoekveld.

De windtunnel wordt
ingezet bij het bodemvruchtbaarheidsonderzoek

DLO istevens betrokken bij verschillende initiatieven om samen met de LUW en/of
andere universiteiten te komen tot de oprichting van onderzoekscholen.
In 1994 zullen bij DLO circa 50 AIO's werkzaam zijn. Daarnaast promoveren jaarlijks
binnen de DLO-organisatie een aantal medewerkers.
Samenwerking met de Landbouwuniversiteit heeft vooral betrekking op:
- bos-,natuur-en landschapsontwikkeling, ruimtelijke planvorming, informatietechnologievoor het landelijk gebied (22-,24-IBN; 115-SC;119-,120-, 121-, 196-,204205-IBN);
- klimaats- en luchtverontreinigingsonderzoek (122-AB);
- plantenveredelingsonderzoek (27-, 31-,148-CPRO);
- positieve en negatieve kwaliteit van plantaardige en dierlijke produkten, 1KB,
analysemethoden, systeemkunde, bewaring, verpakking en verwerking van
produkten van plantaardige en dierlijke oorsprong (57-, 58-, 60-, 61-, 62-ATO;
143-ID; 179-, 181-t.m. 183-RIKILT);
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- techniek en technologie ten behoeve van de primaire plantaardige en dierlijke
sectoren (104-, 105-, 106-, 134-, 198-1MAG);
- geïntegreerde teeltsystemen en onkruidbeheersing (37-, 48-, 50-AB);
- plantenfysiologisch- en produktie-ecologischonderzoek (50-, 216-, 217-AB);
- nutriëntenbenutting en -stromen in grasland (124-, 178-AB; 200-, 247-ID);
- duurzaam landgebruik en voedselvoorzieningin ontwikkelingslanden (110-AB);
- fokkerij en voortplantingsonderzoek (202-, 214-ID);
- ecotoxicologie (147-SC), arbeidsomstandigheden (101-IMAG), recreatie en toerisme
(11-SC) en economisch onderzoek (129-LEI);
- het gemeenschappelijk exploiteren van proeffaciliteiten, zoals het Rhizolab (onder
andere 216-AB) en het bibliotheeknetwerk Agralin (190-PUDOC);
- onderzoek op het gebied van populatiegenetica en biosystematiek (215-CPRO);
- de ontwikkeling van geografische informatiesystemen (230-SC).
Samenwerking met andere Nederlandse universiteiten vindt vooral plaats op de
volgende terreinen:
- onderzoek op het gebied van plantenfysiologie en produktkwaliteit (216-, 217-AB)
i.s.m. KUN, RUU en RUG;
- onderzoek op het vlak van naoogsttechnologie en systeemkunde (57-, 58-, 60-, 61-,
62-ATO) in samenwerking met RUU, RUG,VU, UvA, TUT, TUD en TUE;
- onderzoek op vlak van bos- en natuurontwikkeling (22-, 24-, 119-, 120-, 196-IBN)
vooral in samenwerking met de RUG en in mindere mate met RUL,VU, UvA en
KUN;
- onderzoek op het vlak van infectieziekten in de veehouderij, synthetische vaccins,
voortplanting, fokkerij, veiligheid van recombinant DNA-vaccins, informatietechnologie in de veehouderij, groepshuisvesting van varkens (63-, 64-, 69-ID; 105-,
106-IMAG; 202-, 214-ID) in samenwerking met de RUU, RUL,VU, KUN en EUR;
- onderzoek op het vlak van plantenveredeling (27-, 148-, 149-CPRO; 193-ID/CPRO) in
samenwerking met RUU, RUL,VU en UvA;
- arbeidsomstandigheden (101-IMAG) in samenwerking met VU, KUN en TUT;
- voedselveiligheid (179-, 183-RIKILT) in samenwerking met RUU,VU en TUE;
- mestopslagsystemen (240-, 241-IMAG) in samenwerking met TUT, TUD en TUE;
- informatietechnologie (104-IMAG) in samenwerking met EUR;
- onderzoek betreffende de ontwikkeling van duurzame landbouwsystemen in de
tropen (146-AB) in samenwerking met RUG;
- onderzoek op hetvlak van de bodembiologie (208-AB) insamenwerking met deRUG;
- biologische bestrijding van plagen in kasteelten (IPO) in samenwerking met UvA;
- voederconservering en microbiële stabiliteit van silage (ID) in samenwerking met
de RUG;
- vleeskwaliteit (222-ID) in samenwerking met de RUU.
Onderzoekorganisaties zoals RIVM, RIZA, TNO en verschillende KNAW-instituten
maken ook deel uit van het onderzoeknetwerk. Desamenwerking met deze organisaties
beperkt zich tot een aantal specifieke raakvlakken. Samenwerking met RIVM vindt
onder andere plaats in het onderzoek naar de veiligheid van voedingsmiddelen
(143-ID; 179-, 181-, t.m. 183-RIKILT), onderzoek met betrekking tot infectieziekten in
de veehouderij (63-, 69-ID), nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater
(114-SC), ecotoxicologie (147-SC), voortplantingsonderzoek (202-ID) en verdrogingsonderzoek (201-SC), bodemverontreiniging en bodemsanering (224-SC/AB).
Binnen het onderzoek naar bijvoorbeeld voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden
(101-IMAG; 179-, 182-, 183-RIKILT) vindt op specifieke punten samenwerking plaats
met TNO. Dat geldt ook voor onderzoek op het gebied van de beperking van de
mineralen emissie en de voederbenutting (200-, 247-ID).
Het netwerk met het accent op kennisuitwisseling
In het kennisuitwisselingsnetwerk waarin DLO participeert zijn naast de proefstations
en universiteiten ook IKC's en instellingen voor agrarisch onderwijs van belang.
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In het algemeen gaat het om de uitwisseling van kennis door middel van studiedagen,
open dagen, congressen, seminars, enzovoort. Ook wordt bij DLOjaarlijks een groot
aantal stages en afstudeeropdrachten uitgevoerd.
Met de universiteiten, agrarische hogescholen, IAC en in PHLO-verband vindt daarnaast kennisoverdracht plaats door het geven van gastcolleges door DLO-medewerkers
en door deeltijdhoogleraarschappen van DLO-medewerkers. Zo zijn circa 20 DLOmedewerkers tevens als deeltijd-hoogleraar verbonden aan een universiteit.
Gemeld dient nog te worden dat de cursus 'Genstat' die verzorgd werd door GLWDLO, nu deel uitmaakt van het onderwijsaanbod van PHLO.

4.2

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

DLO neemt deel in vele nationale onderzoekprogramma's, vaak in samenwerking
met het (georganiseerde) bedrijfsleven. Deze programma's zijn divers voor wat betreft
omvang en participanten. In het DLO-Onderzoekplan is de inzet die DLO pleegt in
deze programma's soms niet direct herkenbaar, omdat de projecten waarmee aan
zo'n nationaal programma wordt deelgenomen in diverse DLO-onderzoekprogramma's
zijn ondergebracht.
DLOneemt onder andere deel in het onderzoekprogramma uit het Natuurbeleidsplan,
diverse agrificatieprogramma's, het Gewasbeschermingsprogramma, het Urgentieprogramma Bloembollen, het Nationale Remote-Sensing programma, het Additioneel
Programma Geïntegreerde Plantaardige Produktie, het Nationale Programma Mest
enAmmoniak en het NederlandsAdditioneel Programma Mondiale Luchtverontreiniging
en Klimaatverandering.
Voor een aantal van deze programma's is,ter illustratie, hieronder de relatie met de
DLO-programma's beschreven:
- Het Nationale Programma Mest en Ammoniak is een onderzoekprogramma
waarvan de resultaten moeten bijdragen aan de oplossing van de mestproblematiek
en het sterk terugdringen van de emissie van ammoniak. DLO neemt in dit
programma deel met projecten uit de DLO-programma's: 48-AB; 114-SC; 124-AB;
129-LEI; 151-,178-, 187-AB; 200-ID; 240-, 241-IMAG.
- Het Nationaal Onderzoekprogramma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering heeft tot doel inzicht te verwerven in oorzaken en gevolgen van
veranderingen in het klimaatsysteem en duurzame oplossingen aan te geven. Het
onderzoek sluit aan op internationale onderzoekinspanningen en/of programma's
op dit terrein. DLO neemt in dit programma deel door middel van het programma
122-AB, waarin vooral aandacht wordt besteed aan onderzoek naar de effecten
van klimaatverandering en luchtverontreiniging op landbouw, bos en natuur.
- Op het vlak vanagrificatie-onderzoek loopt een aantal programma's waarin overheid
enhet (georganiseerde) bedrijfsleven participeren. DLOneemtdeel inde programma's
Hennep (onderzoek naar de toepassing van hennep als grondstof voor de papierindustrie); Karwij (nieuwe toepassingen van karwijolie) en Plantaardig Technische
Oliën (toepassingvanplantaardige oliën inde industrie). Relevante DLO-programma's
in dit verband zijn: 31-CPRO; 56-, 57-ATO; 198-IMAG; 216-AB.
- Het Additioneel Programma Geïntegreerde Plantaardige Produktie heeft tot doel
het integreren, combineren, vernieuwen of veranderen van produktie-elementen
in teeltmethoden van plantaardig materiaal met het oog op het bevorderen van
een concurrerende, veilige en duurzame landbouw. DLO neemt deel door middel
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van projecten uit onder meer de programma's: 48-, 50-AB; 129-LEI; 134-IMAG;
148-CPRO; 187-AB; 233-, 234, 236-IPO.
Het onderzoekprogramma uit het Natuurbeleidsplan is gericht op ondersteuning
van het beleid beschreven in dat plan. DLO neemt deel in diverse onderdelen.
Relevante DLO-programma's in dit verband zijn: 22-IBN; 231-SC; 24-, 120-, 121-IBN;
178-AB; 196-IBN.
Het Nationaal Remote Sensing Programma heeft tot doel het op termijn bereiken
van een blijvende verankering van operationeel gebruik van remote sensing in de
gebruikerssectoren binnen overheid en bedrijfsleven. Het onderzoek sluit aan op
internationale onderzoekinspanningen/programma's op dit terrein. DLO neemt in
dit onderzoek deel met het programma Remote Sensing (12-SC) dat tot doel heeft
methoden te ontwikkelen om remote sensing opnamen te interpreteren voor
gebruik in de landinrichting, land- en bosbouw en natuurbeheer en om op remote
sensing opnamen gebaseerde methoden te ontwikkelen voor de kartering van het
landgebruik en de beschrijving van uitwisselingsprocessen aan het aardoppervlak.
Het onderzoekprogramma uit het Meerjarenplan Gewasbescherming heeft tot doel
te komen tot een pakket van gewasbeschermingsmiddelen/-technieken die een
duurzame agrarische bedrijfsvoering mogelijk maken. DLOneemt deel met projecten
uit ondermeer deprogramma's:37-AB;43-IMAG; 147-SC;223-SC/AB;233-,234-,236-IPO.

Eén van de twee
weerstations van DLO
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DLO-onderzoek in een internationale context
5.1

De algemene internationale context

Inleiding
De internationalisering van het onderzoek wordt steeds belangrijker. Deels omdat
grenzen vervagen en snelle communicatiemogelijkheden toenemen; vragers naar
onderzoek zullen steeds meer ook over de grenzen kijken naar onderzoekmogelijkheden. Deels omdat de problemen die om oplossing vragen in veel landen van
soortgelijke aard zijn en soms zelfs alleen kunnen worden opgelost door middel van
een gezamenlijke aanpak, bijvoorbeeld bij de milieuproblematiek.
Voor het landbouwkundig onderzoek geldt dat het gemeenschappelijk EG-landbouwbeleid ook onderzoekvragen oproept die voor veel landen relevant zijn. Zo zal de
ombuiging van het landbouwbeleid inde richting van plattelandsbeleid extra aandacht
vragen van het onderzoek op het gebied van ontwikkeling en leefbaarheid van het
platteland enop hetgebiedvanmarktoriëntatie, gezondheid enduurzame ontwikkeling.
Voor een deel zijn dit thema's die ook nationaal al prioriteit genieten.
Samenwerking met lidstaten van de EG,en in de nabije toekomst ook de EFTA-landen,
vindt vooral plaats binnen de door de EGgefinancierde onderzoekprogramma's.
Met een aantal andere landen bestaan er bilaterale overeenkomsten over gezamenlijk
onderzoek, vaak als onderdeel van protocollen met het Ministerie van LNV (DWT)
overeengekomen. Een bijzondere vorm van internationale samenwerking vormt
samenwerking met ontwikkelingslanden.
Het Europese CommunautaireOnderzoek
Derde Kaderprogramma
Het door de EGgefinancierde onderzoek vindt voornamelijk plaats binnen het zgn.
Kaderprogramma van DGXII (Directoraat-Generaal voor Wetenschap, Onderzoek en
Ontwikkeling). Het derde Kaderprogramma (1991-1994) is nu volop bezig en veel
projecten binnen dit Kaderprogramma starten in 1993 of 1994. Het derde Kaderprogramma bestaat uit een vijftiental verschillende programma's. De programma's,
waarbinnen DLO vooral actief is, zijn AIR (landbouw en agrarische industrie), STD
(onderzoek ten behoeve van ontwikkelingslanden), Environment (milieu), Biotech
(biotechnologie) en Human Capital and Mobility (uitwisseling onderzoekers,
beurzen, conferenties, e.d.).
HetAIR-programma isvoor DLOhet belangrijkste. Erzijn inmiddels twee selectierondes
geweest. Indeeersteselectieronde zijn 23projectenwaaraan DLO-instituten deelnemen
voor medefinanciering goedgekeurd. Deze projecten zijn eind 1992-begin 1993 van
start gaan en zullen in 1994 nog doorlopen. In de tweede ronde zijn 35 projecten
waaraan DLO-instituten deelnemen goedgekeurd voor financiering; deze projecten
starten deels in 1993 en deels in 1994. Eind 1993 zal nog een laatste selectieronde
plaatsvinden. Per project wordt er gemiddeld met vier à vijf andere landen samengewerkt. De deelname van de DLO-instituten aan al deze programma's betreft
zowel de uitvoering van onderzoekprojecten, als deelname in coördinatieactiviteiten
en workshops.
Vierde Kaderprogramma
De voorbereidingen voor het vierde Kaderprogramma zijn grotendeels afgerond. Op
16juni 1993 heeft de Europese Commissie haar definitieve voorstel voor de inhoud
en deomvang van het Vierde kaderprogramma aan de Raadvan Ministers voorgelegd.
Als de verdere procedure met betrekking tot de behandeling in Onderzoekraad en
Europees Parlement volgens schema verloopt, dan kan het vierde kaderprogramma
nog in 1994 starten. Een eerste oproep voor het indienen van voorstellen is dan
eind 1994 te verwachten.
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Bilaterale samenwerking
Binnen de EG worden debestaande samenwerkingsverbanden met het INRA(Frankrijk),
AFRC (Engeland) en FAL (Duitsland) verder geïntensiveerd en meer toegesneden op
effectief partnership voor supranationaal onderzoek.
Met de AFRC in Engeland zijn vijf terreinen voor samenwerking overeengekomen:
voedsel en agrotechnologie; plantenteelt; welzijn en gezondheid van dieren; bodem
en gewasbescherming; mechanisatie en automatisering. Minimaal jaarlijks overleggen
coördinatoren op deze vijf terreinen over de voortgang van het onderzoek.
Ook met de INRA in Frankrijk isovereengekomen om de samenwerking op een
soortgelijke manier te structureren als met de AFRC; in de komende maanden zal
overleg worden gepleegd welke onderzoekterreinen of thema's voor samenwerking
het meest in aanmerking komen zodat de coördinatoren in 1994 aan de slag kunnen.
Met Canada zijn besprekingen gaande over de nadere invulling van het eerder
getekende Memorandum of Understanding betreffende samenwerking tussen DLO
en de Agriculture Canada Research Branch.
Protocollen
Met de meeste Oosteuropese landen zijn, op hun verzoek, tweejarige werkplannen
afgesproken of in voorbereiding: Polen, Bulgarije, Hongarije, Rusland en Roemenië.
Deze werkplannen zullen zich in toenemende mate richten op langer durende
werkstages en wat minder op kort durende werkbezoeken. Ook met een aantal
andere landen zijn er samenwerkingsafspraken neergelegd in werkplannen, zoals
met Indonesië en China. Met Israël is samenwerking geregeld op een viertal onderzoekterreinen: vermindering van het gebruik van chemicaliën in intensieve teelten,
onderzoek naar diverse aspecten van de glastuinbouw, irrigatie met minimale
milieubelasting en nieuwe methoden om plagen en ziekten in groenten en bloemen
te controleren. Met Zuid-Afrika zijn oriënterende besprekingen begonnen over
samenwerking. Deze werkplannen maken onderdeel uit van overeengekomen
protocollen tussen het Ministerie van LNV (DWT) en het Ministerie van Landbouw
of de Academie van Wetenschappen in het desbetreffende land.
Samenwerking met internationale onderzoekorganisaties
DLO-instituten participeren in de daartoe geëigende programma's van onder andere
CGIAR, FAO, OECD, IAEA, NATO-Science-committee, ESF,ISHS, CIHEAM, mede ter
versteviging en verbreding van hun eigen wetenschappelijke positie. Onderzoek in
internationaal verband krijgt gestalte door middel van projecten, die onderdeel
uitmaken van diverse DLO-onderzoekprogramma's. Enkele DLO-medewerkers zijn
bestuurlijk betrokken bij diverse internationale instituten, zoals ISNAR en CIMMYT.

5.2

Samenwerking met ontwikkelingslanden

Samenwerking met ontwikkelingslanden isvoor DLO een bijzondere vorm van
internationale samenwerking, waarbij het initiatief -zowel beleidsmatig als financieel
vaak buiten DLO ligt (DGIS, OSL, EG). Een belangrijke leidraad voor de richting van
het onderzoek vormt de beleidsnota 'Onderzoek en Ontwikkelingssamenwerking'
van DGIS. Het onderzoek levert bijdragen aan oplossingen voor problemen in
ontwikkelingslanden. Ook wordt bijgedragen aan kennisstructuren in deze landen,
zodat ze op termijn zelf hun problemen kunnen vertalen in onderzoekvragen en
ook zelf zoveel mogelijk het onderzoek kunnen uitvoeren, waarbij zonodig specifieke
hulp wordt gevraagd.
Behalve het uitvoeren vanonderzoekprojecten, leveren de DLO-instituten,waar nodig,
backstopping, voeren zij consultancy-opdrachten uit en leveren bijdragen aan IACcursussen. Deze activiteiten zijn doorgaans niet apart zichtbaar in lopende DLOprogramma's omdat ze per afzonderlijke activiteit te gering van omvang zijn.
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De onderzoekprogramma's, die zich specifiek richten op de problematiek in
ontwikkelingslanden, houden zich vooral bezig met de o n t w i k k e l i n g van een
milieuvriendelijker landbouw, verbetering van de voedselsituatie en een duurzame
o n t w i k k e l i n g van het platteland.
Duurzame
landbouw/Milieu
In veel ontwikkelingslanden, met name in A f r i k a , is de voedselproduktie nog steeds
niet voldoende of gaat zelfs achteruit. Relatieve overbevolking, armoede, lage
prijzen voor exportprodukten (grondstoffen/landbouwprodukten); factoren in een
o n t w i k k e l i n g die u i t p u t t i n g van natuurlijke hulpbronnen en degradatie van het
milieu met zich meebrengt.
De sociaal-economische dimensie van de problematiek is minstens zo belangrijk als
de landbouw-technische; terwijl een geïntegreerde benadering nog nauwelijks plaats
vindt. Niet alleen de o n t w i k k e l i n g van optimale en ecologisch zowel als duurzame
produktiesystemen is een vereiste, maar ook het verbeteren van de capaciteit en de
efficiëntie van het l a n d b o u w k u n d i g onderzoek in de ontwikkelingslanden.

110-AB

Om in ontwikkelingslanden te komen t o t duurzame l a n d b o u w m e t h o d e n en
bescherming van het milieu is het belangrijk kennis ter beschikking te stellen om
produktiesystemen te identificeren die in een bepaalde streek en onder expliciete
sociaal-economische randvoorwaarden kunnen bestaan. Lokale beleidsmakers
moeten daarbij materiële en immateriële inputs en outputs met elkaar kunnen
vergelijken en op grond daarvan keuzen voor plattelandsontwikkeling kunnen maken.

110-, 146-AB

In 1994 zal onder andere onderzoek uitgevoerd worden naar de optimalisering van
de benutting van externe produktiemiddelen (Sahel-regio); naar biotische en abiotische
factoren met betrekking t o t gewas, teeltsystemen en bodembeheer in rijstteeltsystemen
(Zuidoost-Azië en West-Afrika); naar duurzaamheid van weidesystemen, de meerwaarde van vlinderbloemigen, meerjarige grassen en houtige gewassen voor intensieve
voederproduktie (West-Afrika); naar bodem-gewas relaties (Mali, Burkina Faso),
o n t w i k k e l i n g van bemestingsadviezen samen met lokale organisaties (Sahel), afbraak
van gewasresten in verschillende landbouwsystemen (Nigeria) en de relatie hydrologie
- l a n d b o u w p r o d u k t i e (waterbeheersmodellen India, Bolivia, Argentinië, Egypte;
hergebruik drainagewater Egypte).
Verder w o r d t veel aandacht besteed aan het o n t w i k k e l e n , testen en demonstreren
van methoden voor het identificeren van landgebruikssystemen, die bezien vanuit
agro-ecologisch o o g p u n t duurzaam en vanuit sociaal-economisch o o g p u n t haalbaar
zijn.

110-, 146-AB;232-sc

Ten slotte w o r d t veel aandacht besteed aan het versterken van de capaciteit van
nationale l a n d b o u w k u n d i g e onderzoekinstellingen (NARC's) in diverse Zuidoost
Aziatische landen en in de Sahel via gezamenlijk onderzoek, advisering en via
introductie van kwantitatieve systeemanalytische m e t h o d e n .
Tropenbos/Natuurbeheer
In veel tropische en subtropische regio's is sprake van een sterke degeneratie van
ecosystemen d o o r een complex van factoren waarin bevolkings- en ontwikkelingsdruk
een hoofdrol spelen. Direct hieraan gekoppeld zijn de problemen van b e h o u d ,
bescherming, herstel en duurzaam beheer van de ecologische waarden (produktie
en natuur) van deze systemen, zowel in urbane als in rurale gebieden. Het onderzoek
richt zich daarbij op het o n t w i k k e l e n en overdragen van kennis op het gebied van
bescherming, herstel en duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen bos en
natuur.
Onderzoekactiviteiten in het kader van het tropenbosprogramma vinden vooral
plaats in Indonesië en Burkina Faso. Het tropenbosprogramma in Indonesië is een
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langlopend samenwerkingsverband tussen de Stichting Tropenbos en het Indonesische
Ministerie van Bosbouw; kennisoverdracht en -uitwisseling vormen uitgangspunten
binnen dit programma. Het tropenbosprogramma in Burkina Faso is gericht op
'institution building' en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Bosdienst van
Burkina Faso.
Het onderzoek richt zich vooral op het ontwikkelen van systemen voor herstel en
een duurzaam gebruik van tropenbos, gebaseerd op plaats-specifieke natuurlijke
bostypen en lokale boomsoorten. In Burkina Fasowordt ook ondersteuning verleend
bij het ontwikkelen van een landelijk zaadcentrum voor inheemse soorten.
Ook de rol van de faunistische diversiteit in het herstel van natuurwaarden maakt
deel uit van het onderzoek. Een eerste aanzet wordt gegeven in onderzoek naar
vergelijkende inventarisaties van bodemfauna-indicatoren en een herintroductie van
orang oetangs in het tropenbos in Kalimantan.

206-IBN

Herstel van gedegenereerde systemen kan alleen slagen als het is ingepast in de
maatschappelijke context. Bos en natuur als onderdeel van plattelandsontwikkeling
vormt onderdeel van het onderzoek; sociaal-economische belangen van de plaatselijke
bevolking worden meegenomen in het landgebruiksonderzoek. Een onderzoek naar
bescherming en beheer van grote natuurreservaten in de tropen zal in EG-verband
vanstart gaan. Eveneenszal in 1994eenonderzoek vanstart gaan naar de wederzijdse
beïnvloeding van ongestoorde moerasbossen en omringende landbouwgronden.

177-CPRO

Verbetering voedselsituatie
Het onderzoek richt zich hierbij primair op mogelijkheden de voedselproduktie
kwantitatief of kwalitatief te verbeteren. Veel aandacht krijgt bijvoorbeeld de gewasbescherming: het ondersteunen van instellingen in ontwikkelingslanden die zich
bezig houden met gewasbescherming, het versterken van internationale netwerken
(ondermeer met CIMMYT, CIPen IRRI) en het verrichten van onderzoek vooral naar
resistentie van belangrijke voedselgewassen tegen ziekten en plagen.

177-CPRO

211-ID

199-1MAG

De aanwezige kennis en ervaring op het gebied van tropische groentegewassen,
voornamelijk opgedaan in Indonesië, zal in 1994 mogelijk ingezet kunnen worden
in Vietnam; oriënterende besprekingen hierover zijn gestart. Verder wordt aan veel
ontwikkelingslanden ondersteuning verleend bij de organisatie en opbouw van
veterinaire voorzieningen, bij de installatie van diagnostische laboratoria en bij de
preventie en bestrijding van dierziekten. Door middel van voederwaarderings- en
foktechnisch onderzoek wordt getracht de produktie van dierlijke eiwitten te
verhogen. De aandacht is daarbij vooral gericht op kleinschalige veehouderij en
geïntegreerde bedrijfsvoering.
Techniek
Veel aandacht wordt ook gegeven aan dierlijke tractie voor grondbewerking; in
Zambia wordt gewerkt aan onderzoek, ontwikkeling en coördinatie op dit terrein:
er wordt ondersteuning verleend bij het opzetten en begeleiden van een praktijkschool voor instructeurs en voorlichters voor dierlijke tractie.
Naast dierlijke tractie wordt ook ondersteuning verleend bij de ontwikkeling van
eenvoudige machines en werktuigen die in de kleinschalige landbouw gebruikt
kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleinschalige gemotoriseerde
werktuigen voor de grondbewerking, eenvoudige dorsapparatuur, kleine rijstpellers,
enz. In 1994 zal de aandacht vooral gericht zijn op hulpmiddelen bij de rijstteelt in
Vietnam en ondersteuning en begeleiding van het 'Atelier d'Assemblage' in Mali. In
dit atelier wordt een reeks van eenvoudige landbouwwerktuigen gemaakt voor de
natte rijstteelt in Mali en vindt de training plaats van monteurs en dorpssmeden
voor reparaties en worden cursussen gegeven over het gebruik van deze werktuigen.
Soortgelijke technische assistentie-projecten gaan van start in Burkina Faso.
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Wettelijke en dienstverlenende taken
Een wettelijke taak vloeit voort uit een internationaal of bij nationale (wet)telijke
regeling vastgelegde verplichting vande Nederlandse overheid,waarvoor het Ministerie
van LNV aanspreekbaar is, en waarbij een beroep wordt gedaan op DLO.
Tenaanzien van dewettelijke taken iseen aantal relevante activiteiten te beschouwen.
Binnen het programma wettelijke taken gaat het om de wettelijke taken in engere
zin. Dit omvat werkzaamheden welke concreet zijn verbonden aan de wettelijke
taak. Daarnaast is er sprake van de in het kader van de uitvoering van de wettelijke
taken specifiek benodigde instandhouding van expertise en infrastructuur, inclusief
het verder verfijnen en verbeteren van gebruikte methoden en kwaliteitsbewaking.

DLO-instituten geven
adviezen op het gebied van
veevoedergrondstoffen

Binnen de onderzoekprogramma's ten behoeve van wettelijke taken gaat het om
expertise-ontwikkeling die essentieel isvoor de uitvoering van de wettelijke taken
en direct wordt aangestuurd vanuit de wettelijke taken, bijvoorbeeld het gericht
ontwikkelen van nieuwe methoden, enz. Deze activiteiten worden ondergebracht in
aparte onderzoekprogramma's. Indien de omvang daarvan te gering is,wordt dit
onderzoek ondergebracht bij de reguliere onderzoekprogramma's als een te onderscheiden onderdeel.
Enkele externe instanties doen een beroep op DLO voor het verrichten van bepaalde
diensten. In dit verband gaat het om dienstverlenende taken, die door DLO voor
het Ministerie van LNVworden verricht, of voor het onderzoek zelf. Bij dienstverlenende
taken zijn in principe dezelfde relevante activiteiten te onderkennen als bij de
wettelijke taken.
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Een nadere uitwerking en beschrijving van deze taken vindt plaats in bijlage 2 van
het Onderzoekplan.
Tot de wettelijke en dienstverlenende taken zijn te rekenen:

166-, 168-ID

Preventie en bestrijding van Veewet- en exotische ziekten. De Veewet bevat een
aantal ziekten die aangifteplichtig zijn. De diagnostiek van deze ziekten vindt
plaats bij ID-DLO dat tevens als referentie-instituut optreedt. De taken zijn het
operationeel houden vandiagnostischetoetsenen hetadviserenomtrent maatregelen.
Voorts vindt dienstverlenende diagnostiek plaats ten behoeve van de bestrijding
van niet-Veewetzieken. Ook worden werkzaamheden verricht op het vlak van
infectieziekten en intoxicaties bij wilde fauna, met name in verband met biomonitoring en het vaststellen van de doodsoorzaak van de zgn. prioritaire soorten.

169-ID

Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik op basis van de Diergeneesmiddelenwet en de
Bestrijdingsmiddelenwet.

221-ID

Produktie van vaccins en diagnostica. ID-DLO levert materiaal dat beschikbaar
dient te zijn in het kader van de bestrijding van in de Veewet genoemde ziekten
en dat niet op de commerciële markt in adequate kwaliteit kan worden verkregen.

29-CPRO

Conservering van genetische bronnen van cultuurgewassen. Dit omvat het instandhouden van een genenbank voor een aantal gewassen, de ontwikkeling van
methoden voor collectieopbouw en-gebruik entaken inhet kadervande International
Seed Testing Association.

158-CPRO

Registratie-en kwekersrechtonderzoek inopdracht vande Raadvoor het Kwekersrecht
op basis van de Zaaizaad- en plantgoedwet, alsmede activiteiten in het kader van
de internationale kwekersrechtorqanisatie UPOV.
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159-CPRO

- Samenstellen van rassenlijsten op basis van de Zaaizaad- en plantgoedw e t , het
voeren van het secretariaat van de verschillende rassenlijstcommissies en het leveren
van een bijdrage aan de Gemeenschappelijke EG-Rassenlijst voor Landbouwgewassen.

213-AB

- Beoordeling van meststoffen op grond van de Meststoffenwet en het Meststoffenbesluit.

196-iBN

- Onderzoek ten behoeve van een aantal internationale verdragen, n.l. het Antarctisch
Verdrag, het Verdrag ter Bescherming van in Zee Levende Hulpbronnen en het
Verdrag van Bonn betreffende zeehonden in de Waddenzee.

238-iPO

- Dienstverlening op het gebied van diagnostiek, produktie en service op het vlak
van de gewasbescherming.

157-,239-,245-LEi

- Boekhouddocumentatie en verslaggeving van bedrijfsuitkomsten, periodieke
rapportages, statistische documentatie en aanverwante datasystemen, en beleidso n d e r b o u w e n d en evaluerend onderzoek ten behoeve van regionaal en nationaal
beleid.

190-, 191-PUDOC

- Activiteiten op het vlak van literatuurdocumentatie en -informatie. Deze activiteiten
hebben betrekking op het o p b o u w e n , coördineren en beheren van het documentatiebestand AGRALIN; selectie, ontsluiting, beschrijving en invoer van in Nederland
verschenen wetenschappelijke l a n d b o u w k u n d i g e publikaties in het zogenaamde
AGRIS-bestand van de FAO en literatuuronderzoek en -attendering met behulp van
(inter-)nationale bestanden.
- Dossierbeoordeling inzake toelating diergeneesmiddelen; taken voortvloeiend uit
het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK); verplichtingen vanuit de
Civiele Verdediging (CV) en het instandhouden Landelijk Meetnet Radioactiviteit in
Voedsel (LMRV); verzamelen, beheren en verschaffen van monitoringgegevens op
het gebied van milieucontaminanten en residuen in het kader van het Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten (KAP); taken in verband met het verlenen van
o n t h e f f i n g e n voor het verhandelen van meststoffen; controlewerkzaamheden ter
ondersteuning van het departementale opsporingsbeleid dat w o r d t uitgevoerd
door de Algemene Inspectie Dienst op basis van diverse landbouwkwaliteitsbesluiten,
EEG-verordeningen en Produktschapverordeningen; onderzoek voor de douane ten
behoeve van tariefindeling van l a n d b o u w p r o d u k t e n ; toezicht op en borging van
elders verricht onderzoek (zuivellaboratoria, door de AID uitbesteed onderzoek,
kringlaboratoria en het Centraal Laboratorium van de Rijksdienst voor de Keuring
van Vee en Vlees, TNO-onderzoek voor de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren,
rijkstoezicht op het gebied van de overige organische meststoffen); interne borging
en o n t w i k k e l i n g van referentiematerialen; deelname in nationale en internationale
commissies met betrekking t o t w e t g e v i n g , harmonisatie en normalisatie van
analysemethoden op het gebied van onder meer dierbehandelingsmiddelen,
veevoeders, meststoffen en zuivel; onderzoek in het kader van certificering en
arbitrage; onderzoek van vooral voedingsmiddelen voor consumentenorganisaties;
advies en onderzoek met betrekking t o t voedingsaspecten van levensmiddelen ten
behoeve van de Nederlandse Voedingsmiddelentabel; beleidsparticipatie in het
voorlichtingsbureau voor de Voeding en Voedingsraad; beleidsonderbouwend
analytisch onderzoek, onder andere bij calamiteiten; statistische ondersteuning

179-, 181-, 249-RiKiLT

van het onderzoek ten behoeve van wettelijke en dienstverlenende taken.

212-Rivo

- Visbestandsonderzoek naar diverse soorten, voortvloeiende uit internationale
verdragsverplichtingen (in ICES-verband). Door veranderingen in EG-regelgeving en
in het nationale visserijbeleid is deze taak zich aan het w i j z i g e n .
- Het ID-DLO en RIKILT-DLO leveren een bijdrage aan dossierbeoordeling veevoederadditieven en adviezen w o r d e n gegeven op het gebied van veevoedergrondstoffen.
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o.a. 173-IMAG

238-IPO

190-, 191-PUDOC

Het beschikbaar stellen vanfaciliteiten en expertise ten aanzien van meetmethodiek,
apparatuur of interpretatie van resultaten voor specifieke stukken onderzoek.
De produktie en levering van antisera tegen virussen en bacteriën, van inocula van
onder andere schimmels, bacteriën en virussen, van feromonen en monoklonale
antistoffen. Deze taak is ondersteunend aan het bedrijfsleven en wordt tegen
betaling voor het bedrijfsleven uitgevoerd.
Dienstverlening op hetvlak van literatuurdocumentatie en-informatie. Deze activiteiten
hebben betrekking op het opbouwen,coördineren en beheren van het documentatiebestand AGRALIN en literatuuronderzoek en -attendering met behulp van (inter-)
nationale bestanden.

DLO heeft uitgebreide en
moderne apparatuur voor
specifieke onderzoekdoelstellingen
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7.

DLO-instituten en -activiteiten

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van doelstellingen, taken en
activiteiten van de DLO-instituten. Activiteiten zijn verwoord door aan te geven in
welke onderzoekprogramma's en programma's met eenwettelijke en dienstverlenende
taak instituten deelnemen. Daarbij is achter elk programma aangegeven welke
instituten aan een programma deelnemen en welk instituut een programma trekt
(dat instituut isvet gedrukt).

DLO-Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO)
Adres Wageningen
Telefoon
Adres Haren
Telefoon
Directeur

Bornsesteeg 65, Postbus 14, 6700 AA Wageningen
08370 - 75700
Oosterweg 92, Postbus 129, 9750 AC Haren (Gr)
050 - 337777
dr.ir. J.H.J. Spiertz

Doelstelling
Het bevorderen van duurzame produktie-systemen, de bodem-kwaliteit en de
kwaliteit van het plantaardige produkt door middel van het vermeerderen en
toepasbaar maken van kennis en inzicht in het functioneren van bodem, plant en
agro-ecosysteem. Het bevorderen van een doelmatig, duurzaam en maatschappelijk
verantwoord bodemgebruik.
Taken
- Plantenfysiologisch, biochemisch en gewaskundig onderzoek gericht op het
verkrijgen van kennis omtrent het verloop van processen in plant en gewas, om
daarmee een betere kwaliteit van het eindprodukt en van het teeltproces mogelijk
te maken.
- Fysiologisch en ecologisch onderzoek ten behoeve van een geïntegreerde onkruidbestrijding en van de beheersing van vegetaties, afgestemd op het toegepast
ecologisch onderzoek voor natuurbeheer.
- Systeemanalytisch onderzoek, in het bijzonder ten behoeve van de ontwikkeling
en toetsing van simulatiemodellen voor gewasgroei, van concurrentiemodellen en
van produktie- en beheersmodellen op bedrijfs- en gebiedsniveau.
- Ontwikkelingsonderzoek op het gebied van biochemische,fysiologische, gewaskundige
en vegetatiekundige methoden en technieken.
- Karakterisering van de bodemkwaliteit mede in verband met de normstelling in
het kader van de Wet Bodembescherming.
- Advisering over bemesting en plantenvoeding bij de agrarische produktie, waaronder
ook begrepen de substraatteelt en fertigatie.
- Onderzoek naar bodemvruchtbaarheids- en vruchtwisselingsvraagstukken.
- Onderzoek naar het gebruik van omzettingen van afvalstoffen, dierlijke mest en
compost.
- Onderzoek naar de invloedvanteeltsystemen,endiffuse emissiesop de bodembiosfeer.
- Onderzoek naar de ontwikkeling en het functioneren van wortelstelsels in relatie
tot de bodemstructuur, biologische en abiologische factoren en de plantenvoeding.
- Onderzoek naar bodembiologische aspecten van de primaire produktie en het
natuurbeheer.
- Systeemanalytisch onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van simulatiemodellen voor het gedrag van stoffen in de bodem.
Onderzoekprogramma's
37. Onkruidoecologie en -beheersing (AB)
43. Emissie-arme en veilige gewasbeschermingstechnieken (IMAG, AB,SC)
48. Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw (AB)
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50.
110.
120.
122.
124.

Simulatie engewasgroei en kwantitatieve analysevanplantaardige produktie (AB)
Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden (AB,SC)
Bos- en natuurontwikkeling (IBN, AB,SC)
Klimaatverandering en luchtverontreiniging (AB, IBN,SC)
Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (AB,CPRO,
IMAG, ID)
146. Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting (AB)
151. Mestbenutting (AB, IMAG)
178. Stikstofstromen ingrasland in relatie tot produktie, milieu en natuurwaarden (AB)
187. Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas (AB,SC)
188. Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en afvalstoffen (AB)
207. Ontwikkeling en verbetering van het modelinstrumentarium ten behoeve van
milieubeleidsevaluatie (SC/LEI,AB)
208. Bodembiologie (AB, IPO,SC)
216. Gewasecologie en opbrengstvorming van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen (AB)
217. Plantenfysiologie, produktvorming en -kwaliteitvan beschermde
tuinbouwgewassen (AB)
218. Ecologisch geavanceerde produktiesystemen voor akkerbouw, groenteteelt,
graasveehouderij en fruitteelt (i.o.) (AB, IPO)
219. Plantenbiochemie en inhoudstoffen (i.o.) (AB)
223. Fysische bodemkwaliteit in relatie tot het functioneren van de bodem voor
landbouw, water-, milieu- en natuurbeheer (SC/AB)
224. Bodemverontreiniging en bodemsanering (SC/AB)
236. Weerstand van het bodemecosysteem tegen het schadelijk optreden van
wortelnematoden en geïntegreerde beheersing van aardappelmoeheid (IPO,AB)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
213. Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen en hun
milieu-effecten (AB)
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DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

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

Doelstelling
Het ontwikkelen van methoden en het vermeerderen van kennis omtrent de (agro)
technologische schakels in de afzetketens van land- en tuinbouwprodukten, met
name ten aanzien van bewaring, be- en verwerking en logistiek. Het uitdragen van
deze kennis om daarmee de kwaliteit van produkten te verhogen, de toegevoegde
waarde te vergroten en een betere afstemming van de agrarische produktie op de
markt te verwezenlijken.
Taken
- Kennis en expertise ontwikkelen en toepasbaar maken op het gebied van de been verwerking, transport, bewaring, opslag, presentatie en afzet van de primaire
plantaardige produkten.
- Onderzoek verrichten op de gebieden be- en verwerkingstechnologie, bewaar- en
conserveringstechnologie en agrologistiek; en, op deze gebieden afgestemde,
marktverkenning en marktonderzoek (doen) verrichten.
Onderzoekprogramma's
56. Agrificatie: industriële verwerking van vezels, koolhydraten, eiwitten en
lipiden (ATO)
57. Bioconversie, agrificatie, afvalverwerking en produktontwikkeling op basis van
plantaardige grondstoffen (ATO)
58. Bewaarmethoden en -systemen, verpakking, houdbaarheid, kwaliteit en
veiligheid van voedsel- en siergewassen en daarvan afgeleide produkten (ATO)
60. Systeemkunde, bestuurlijke en technische oriëntatie (ATO)
61. Verwerking en produktontwikkeling van bestaande voedselgewassen met
behulp van biochemische en microbiologische technieken (ÄTO)
62. Verwerking en produktontwikkeling van voedsel- en niet-voedselgewassen met
behulp van fysische technieken (ATO)
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DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

: Droevendaalsesteeg 1, Postbus 16, 6700 AA Wageningen
: 08370 - 77000
: dr.ir. N.G. Hogenboom

Doe/sfe///ng
Door wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan een voortgaande verbetering van
de voorziening van de Nederlandse akkerbouw, tuinbouw, voederbouw en bosbouw
van rassen en uitgangsmateriaal.
Taken
- De exploratie, instandhouding en exploitatie van bestaande, alsmede de produktie
van nieuwe genetische variatie,endeontwikkeling vandaartoe geschikte technieken.
- Deontwikkeling vanselectiemethodieken op moleculair, cel-,plant-enpopulatieniveau.
- Ontleding van complexe eigenschappen als kwaliteit, resistentie en produktiviteit
in componenten met behulp van moleculaire, (bio-)chemische en fysiologische
technieken ten behoeve van erfelijkheidsonderzoek, waardebepalingen, selectie en
ras(h)erkenning.
- De ontwikkeling en beproeving van veredelingsstrategieën.
- De ontwikkeling van géniteurs.
- Ontwikkeling van rassen alleen daar, waar geen commerciële veredeling plaatsvindt
en veredeling door de maatschappij als belangrijk wordt ervaren.
- Onderzoek naar achtergronden van rasverschillen en naar interacties van ras-milieu
interacties.
- Het onder verantwoordelijkheid van de door de Raad voor het Kwekersrecht
benoemde Vaste Deskundigen programmeren, coördineren en uitvoeren van het
Registratie- en Kwekersrechtonderzoek.
- Ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden voor de waardebepaling
en het (h)erkennen van rassen.
- Ontwikkeling van de zaadtechnologie en coördinatie van het onderzoek ten
behoeve van de certificering van zaad.
- Ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden voor het vaststellen en
verbeteren van de kwaliteit van zaden en ander uitgangsmateriaal.
- Ontwikkeling van efficiënte en betrouwbare methoden ten behoeve van de
keuring van plantaardig uitgangsmateriaal.
- Ondersteuning van nationaal en internationaal beleid, regelgeving en afspraken.
- Het coördineren van en richting geven aan zaadkwaliteitsonderzoek in het kader
van ISTA.
- Verwerven en toepasbaar maken van elders ontwikkelde fundamentele kennis en
functioneren alsexpertisecentrum voor het bedrijfsleven ensemi-overheidsinstellingen.
- Samenwerking met ontwikkelingslanden, gericht op langdurige samenwerking
met instellingen uit die landen, resulterend in een blijvende kennisontwikkeling en
gericht op voorlichting.
- Het in overleg met de proefstations afstemmen van het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek dat op de proefstations en het CPRO-DLO wordt uitgevoerd en het
dragen van verantwoordelijkheid voor de juistheid van resultaten naar de diverse
commissies voor de samenstelling van rassenlijsten toe; het in opdracht van deze
commissies opstellen van nationale (bindende) rassenlijsten en het voeren van het
secretariaat van de commissies.
Onderzoekprogramma's
25. Plantenveredelingsonderzoek met behulp van moleculair-biologische technieken,
gericht op de ontwikkeling van duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit
en de ontwikkeling van efficiënte veredelingstechnieken (CPRO)
26. Overdracht van genetisch materiaal met behulp van celbiologische technieken
en bestudering van de stabiele introductie en expressie in het acceptorgenoom
en de regeneratie van genetisch gemodificeerde cellijnen (CPRO)
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27. Regulatie en genetische modificatie van ontwikkelingsprocessen ten behoeve
van het plantenveredelingsonderzoek (CPRO)
31. Plantenveredelingsonderzoek aan Gramineae en potentiële gewassen gericht
op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiëntie van veredelingsmethoden (CPRO)
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (AB,CPRO,
IMAG, ID)
130. Herkenning en erkenning van planterassen en plantaardig uitgangsmateriaal
(CPRO)
131. Kwaliteitsbepalende factoren van planterassen gericht op de ontwikkeling van
resistentiemanagementsystemen en op de ontwikkeling van resistentietoetsmethoden en andere kwaliteitsbepalende methoden (CPRO)
148. Plantenveredelingsonderzoek bij groente- en fruitgewassen gericht op
duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van efficiënte
veredelingsmethoden (CPRO)
149. Plantenveredelingsonderzoek aan dicotyle akkerbouwgewassen gericht op
duurzame resistentie,verbetering van kwaliteit enontwikkeling van de efficiëntie
van veredelingsmethoden (CPRO)
177. Ontwikkelingssamenwerking plantenveredeling (CPRO)
184. Reproduktietechnologisch onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van
plantaardig uitgangsmateriaal (CPRO)
193. Vaststelling van de biologische veiligheid van de introductie van transgene
organismen in het milieu (ID/CPRO)
215. Methodenonderzoek op populatieniveau, biométrie en biosystematiek (CPRO)
220. Plantenveredelingsonderzoek bij siergewassen en houtige gewassen, gericht
op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiënte veredelingsmethoden (CPRO)
237. Onderzoek naar achtergronden van resistentie tegen trips (Frankliniella
occidentalis) in komkommer (CPRO, IPO)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
29. Beheer en exploitatie van genetische bronnen van cultuurgewassen (CPRO)
158. Registratie- en kwekersrechtonderzoek (CPRO)
159. Het samenstellen van de Rassenlijsten en het voeren van het secretariaat van
de verschillende Rassenlijstcommissies (CPRO)
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DLO-Groep Landbouwwiskunde (GLW-DLO)
Adres
Telefoon
Hoofd

: Staringgebouw, Postbus 100, 6700 AC Wageningen
: 08370-74676
: Ir. A.A.M. Jansen

Doelstelling
GLWontleent zijn bestaansrecht aan het beschikbaar maken en houden van expertise
op het terrein van landbouwwiskunde en statistiek, die door de afzonderlijke
instellingen niet of moeilijk op voldoende niveau kunnen worden onderhouden.
Het werkprogramma van GLW is zorgvuldig afgestemd op de te verwachten
concrete problemen van het onderzoek bij de instellingen.
Taken
- Toepassingsgericht onderzoek met betrekking tot het verwerven, toepasbaar
maken en beschikbaar maken van bestaande en nieuwe wiskundige en statistische
methoden die voor het landbouwkundig onderzoek van belang zijn.
- Participatie in de onderzoekprogramma's van de instellingen via directe inbreng
van wiskundige en statistische methodologie en daaruit voortvloeiend onderzoek.
- Algemene voorlichting gericht op het uitdragen van de expertise naar de doelgroepen door middel van cursussen en ondersteuning van het gebruik en
beschikbaarmaking van programmatuur.
Onderzoekprogramma
175. Landbouwwiskunde en statistiek (GLW)
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DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

: Bosrandweg 20, Postbus 23, 6700 AA Wageningen
: 08370-95111
: dr. A.J.Sepers

Doelstelling
Hetverrichtenvantoegepast wetenschappelijk onderzoektendienstevaneenecologisch,
economisch en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling en instandhouding van
natuur, bos en stedelijk groen in het landelijk en stedelijk gebied.
Taken
- Onderzoek ten behoeve van de beleidsvorming van het Ministerie van LNV.
- Ecologisch onderzoek aan dieren, planten en (aquatische en terrestrische)
ecosystemen ten behoeve van het behoud, de bescherming, de ontwikkeling en
het herstel van natuur, bos en stedelijk groen (soorten, levensgemeenschappen en
biotopen, in het bijzonder waarvoor Nederland een internationale verantwoordelijkheid draagt).
- Onderzoek aangaande de ecologische aspecten van het landelijk gebied ten
behoeve van de bestemming, de inrichting en het beheer; het onderzoek met
betrekking tot de ecologische hoofdstructuur en de ontwikkeling van bossen en
beplantingen neemt hierbij een belangrijke plaats in.
- Onderzoek aangaande ecotoxicologische en vitaliteitsaspecten van terrestrische en
aquatische ecosystemen.
- Onderzoek op het terrein van het faunabeheer, de faunabescherming en het beheer
van schadelijke soorten.
- Methodiekontwikkeling met behulp van onder andere geografische informatiesystemen (GIS) en remote sensing voor inventarisaties en monitoring op het gebied
van natuur, bos en stedelijk groen.
- Kennisontwikkeling inzake beheersmaatregelen en -systemen voor een ecologisch,
bedrijfseconomisch, technisch en maatschappelijk verantwoord beheer van natuur,
bos en stedelijk groen in het landelijk en stedelijk gebied.
- Methodiekontwikkeling ten behoeve van een ecologisch, bedrijfseconomisch,
technisch en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering door beheerders van
terreinen in het landelijk en stedelijk gebied.
- Kennisontwikkeling ten aanzien van het recreatieve gebruik van natuur, bos en
stedelijk groen.
- Kennisontwikkeling inzake een geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen in
bossen, beplantingen en groenvoorzieningen.
- Kennisontwikkeling ten behoeve van een op de gebruikswaarde afgestemde
selectie van boomsoorten.
Onderzoekprogramma's
11. Processen van vraag en aanbod bij recreatie en toerisme in relatie tot regionale
produktontwikkeling (SC, IBN)
22. Beheer van dierpopulaties (IBN)
24. Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur (IBN,SC)
119. Bosbegrazing (IBN,SC)
120. Bos- en natuurontwikkeling (IBN, AB,SC)
121. Natuurgerichte normstelling voor stoffen (IBN,SC)
122. Effecten van klimaatverandering en luchtverontreiniging op plantaardige
produktie, landgebruik en natuurlijke ecosystemen (AB, IBN,SC)
147. Ecotoxicologische risico'svan bestrijdingsmiddelen voor aquatische en terrestrische
ecosystemen (SC, IBN)
196. Natuurbeheer en -ontwikkeling in aquatische ecosystemen (IBN)
201. Hydrologische en ecologische aspecten van verdroging (SC, IBN)
204. Bedrijfsvoering bos en natuur in landelijk en stedelijk gebied (IBN)
205. Terreinbeheer (IBN)
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206. Behoud, beheer en herstel van natuurwaarden in gedegenereerde ecosystemen
in de tropen en sub-tropen (IBN)
225. Bestrijdingsmiddelen in bodem en water; aquatische ecotoxicologie (SC,IBN)
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DLO-Instituut Onderzoek Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO)
Adres Lelystad
: Edelhertweg 15, Postbus 65, 8200 AB Lelystad
(voorheen CDI-DLO)
Telefoon
: 03200-73911
Adres Beekbergen
: Spelderholt 9, Postbus 15, 7360 AA Beekbergen
(voorheen COVP-DLO)
Telefoon
: 05766-6111
Adres Zeist
: Driebergseweg 10d, Postbus 501,3700 AM Zeist
(voorheen IVO-DLO)
Telefoon
: 03404-29611
Adres Lelystad
: Runderweg 2, Postbus 160, 8200 AD Lelystad
(voorheen IVVO-DLO)
Telefoon
: 03200-93211
Directeur
: prof.dr. C.J.G. Wensing
Doelstelling
Het DLO-Instituut Onderzoek Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO) zet zich in
voor het verwerven, benutten en uitdragen van kennis ter bevordering van een
duurzame veehouderij, waarbij in het onderzoek het functioneren van het dier als
entiteit uitgangspunt is.Welzijn en gezondheid van dieren, veiligheid van produkten
en minimale belasting van het milieu worden daarbij geïntegreerd met een efficiënte
produktie en een hoge toegevoegde waarde in de produktieketen voor vlees, melk
en eieren.
Taken
Fundamenteel statistisch en toepassing gericht onderzoek ter bevordering van:
- de gezondheid van de landbouwhuisdieren;
- het welzijn van de landbouwhuisdieren;
- de kwaliteit van het dierlijk produkt;
- de economische en biologische efficiëntie van de produktie;
- een evenwichtig en gezond ecosysteem, waarin en waarmee de dierlijke produktie
gerealiseerd wordt.
Daarnaast verricht het instituut een aantal wettelijke en dienstverlenende taken:
- diagnostisch onderzoek van bepaalde ziekten en voor de ex-/import van levende
dieren;
- Rijkskwaliteitscontrole Diergeneesmiddelen en Bestrijdingsmiddelen;
- referentietaken voor de 2e-lijns diergezondheid.
Onderzoekprogramma's
63. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij (ID)
64. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij (ID)
65. Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de pluimveehouderij (ID)
66. Immunologisch onderzoek in relatie tot vaccinatiesystemen bij landbouwhuisdieren (ID)
68. Kwantitatieve modellering vandeverspreiding vanziektekiemen: hetvirusvande
ziekte vanAujeszky invarkenspopulaties ende invloed vanvaccinatie daarop (ID)
69. Synthetische vaccins, diagnostica en hormoon-analoga (ID)
105. Innovatieve technologie voor de melkveehouderij (IMAG, ID)
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (AB,CPRO,
IMAG, ID)
143. Kwaliteit en veiligheid van eieren en eiprodukten (ID)
180. Surveillance en overdracht van gezondheidsbeïnvloedende en milieubelastende
stoffen in voedselproduktieketens (RIKILT, ID)
186. Stress en Adaptatie (ID)
193. Vaststelling van de biologische veiligheid van de introductie van transgene
organismen in het milieu (ID/CPRO)
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200. Vermindering van de mestproduktie, N- en mineralenuitscheiding bij varkens
en pluimvee (ID)
202. Vruchtbaarheid en voortplanting bij landbouwhuisdieren (ID)
211. Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot dierlijke produktie en gezondheidszorg (i.o.) (ID)
214. Benutting van genetische variabiliteit in de veehouderij (ID)
222. Positieve kwaliteit, van dier tot vlees (ID)
241. Mestbehandeling en emissiebeperking op boerderijniveau (IMAG, ID)
247. Betere afstemming van de nutriëntenvoorziening op de behoeften van landbouwhuisdieren, mede ten behoeve van een duurzame veehouderij (i.o.) (ID)
250. Produktkwaliteit: veiligheid van produkten van dierlijke oorsprong (ID)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
166. Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotischeziekten (ID)
168. Dienstverlenende diagnostiek (inclusief referentietaak) ten behoeve van de
dierhouderij en visteelt (ID)
169. Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik (ID)
221. Produktie van vaccins, reagentia en diagnostica ten behoeve van de
dierhouderij (ID)
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DLO-Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

: Mansholtlaan 10-12, Postbus 43, 6700 AA Wageningen
: 08370 - 76300
: ir. A.A. Jongebreur

Doelstelling
Doormiddel vanhet uitvoerenvanstrategisch enoptoepassing gericht wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de landbouwtechniek bij te dragen aan de optimale
combinatie van produktiefactoren op het agrarisch bedrijf en aan het optimaal
beheren van natuurlijke hulpbronnen.
Taken
Onderzoek wordt verricht op hetterrein van landbouwwerktuigkunde, procestechniek,
procesautomatisering, micro-elektronica, informatica, informatietechnologie, bouwkunde en kennis van bouwmaterialen, arbeidskunde en management. Het IMAG
heeft binnen het landbouwkundig onderzoek de primaire verantwoordelijkheid voor:
- Het aanpassen en geschikt maken van nieuwe technische hulpmiddelen,
produktie- en bewerkingssystemen en -processen, met nadruk op de toepassing
van informatica en informatietechnologie voor de landbouw.
- Het in samenwerking met anderen zelf ontwerpen en laten ontwerpen van
technische hulpmiddelen, systemen en processen (robots, sensoren).
- Informatietechnologisch onderzoek ten behoeve van de primaire sector.
- Het mestonderzoek, deopslag enverwerking van mest op centraal en bedrijfsniveau;
distributie van mest; het vaststellen en tegengaan van emissies, onder andere van
ammoniak.
Daarnaast heeft het IMAGtottaak hetopzettenenbeherenvandatabestanden opterrein
van mechanisatie en het bijdragen aan normalisatie-activiteiten.
Onderzoekprogramma's
43. Emissie-arme en veilige gewasbeschermingstechnieken (IMAG, AB,SC)
101. Ontwikkeling van beoordelingsmethoden en normen voor de arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw (IMAG)
104. Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van bedrijven
(IMAG, LEI)
105. Innovatieve technologie voor de melkveehouderij (IMAG, ID)
106. Groepshuisvesting en automatisering in de varkenshouderij (IMAG)
124. Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting (AB,CPRO,
IMAG, ID)
134. Beperking van energieverbruik en emissies in de beschermde teelten (IMAG)
151. Mestbenutting (AB, IMAG)
198. Technologie voor duurzame open teelten (IMAG)
199. Onderzoek kleinschalige mechanisatie ten behoeve van de tropen (IMAG)
240. Mesttechnologie en mestsamenstelling (IMAG)
241. Mestbehandeling en emissiebeperking op boerderijniveau (IMAG, ID)
246. Klimaat en luchtkwaliteit in stallen gericht op de gezondheidstoestand van
zowel dier als verzorger (i.o.) (IMAG)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
173. Instrumentatie en meettechnologie (IMAG)
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DLO-Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

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

Doelstelling
Het bevorderen van een economisch en maatschappelijk verantwoorde bescherming
van planten tegen planteziekten en -plagen, en tegen negatieve invloeden van
abiotische factoren. De bewaking van de kwaliteit van het milieu, voor zover
gerelateerd aan gewasbescherming.
Taken
- Planteziektenkundig onderzoek gericht op moleculair, cellulair, individu- en
populatieniveau om een beter inzicht in het optreden, voorkomen en beheersen
van plantenbelagende organismen en factoren te verkrijgen. Onderzoek naar
bodempathogenen is hierin opgenomen. De resultaten worden gebruikt bij de
agrarische produktie en voor groenbeheer.
- De ondersteuning van het fytosanitair en milieuhygiënisch beleid voor de
bestudering van de effecten van beleidsmaatregelen.
- Deontwikkeling entoetsingvansimulatiemodellen voor gewasbelagende organismen
en factoren ten behoeve van het verantwoord inzetten van bestrijdingsmiddelen.
- Verdere ontwikkeling van de biologische bestrijding van ziekten en plagen en van
de geïntegreerde gewasbescherming.
- De studie van plant-parasiet-relaties ten behoeve van de ontwikkeling van gewasbeschermings-enveredelingsstrategieën. Onderzoek naar gebruik van signaalstoffen,
waaronder feromonen.
- De ontwikkeling van methoden en preparaten voor de diagnose van ziekten in
plantmateriaal of eindprodukten.
- Deverdere ontwikkeling of optimalisering van biologische bestrijding en resistentieveredeling met behulp van biotechnologisch onderzoek.
- De effecten van abiotische gewasbelagende factoren in interactie met biotische
gewasbelagers nader bestuderen (fytotoxicologisch onderzoek; zure depositie).
- Toepassingsmogelijkheden aanreiken aan praktijkonderzoek, keuringsdiensten en
bedrijfsleven.
- Onderzoek naar een duurzame voedselvoorziening en een verantwoord natuur- en
milieubeheer in ontwikkelingslanden.
Onderzoekprogramma's
208. Bodembiologie (AB, IPO,SC)
209. Gewasbeschermingsonderzoek naar genetische variatie in pathogeniteit bij
plaagorganismen (IPO)
210. Biologische bestrijding van plaaginsekten (IPO)
218. Ecologisch geavanceerde produktiesystemen voor akkerbouw, groenteteelt,
graasveehouderij en fruitteelt (i.o.) (AB, IPO)
233. Dynamica van ziekten, plagen en antagonisten in ecologisch geavanceerde
teeltsystemen (IPO)
234. Ecologie en biologische bestrijding van pathogène schimmels (IPO)
235. Detectiemethoden voor virussen, bacteriën en schimmels ten behoeve van
gewasbescherming (IPO)
236. Weerstand van het bodemecosysteem tegen het schadelijk optreden van
wortelnematoden en geïntegreerde beheersing van aardappelmoeheid (IPO,AB)
237. Onderzoek naar achtergronden van resistentie tegen trips (Frankliniella
occidentalis) in komkommer (CPRO, IPO)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
238. Diagnostiek, produktie en service gewasbescherming (IPO)
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DLO-Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

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

Doelstelling
Hetdoor middelvanwetenschappelijk onderzoek bevorderenvankennisvaneconomische
en sociale verschijnselen en vraagstukken, betrekking hebbende op en/of van betekenis
zijnde voor de Nederlandse landbouw en visserij, natuurbeleid en het beheer en
inrichting van het landelijk gebied, en van het daarop betrekking hebbende beleid
voor de overheid, het georganiseerde bedrijfsleven en internationale organisaties.
Taken
- Economischensociaal-wetenschappelijk onderzoek op micro-,meso-enmacro-niveau.
- Beleidsonderbouwende economische en sociaal-wetenschappelijke studies op hoog
integratie- en generalisatieniveau ter ondersteuning van het landbouwbeleid.
- Onderzoek naar voor de Nederlandse landbouw relevante ontwikkelingen in het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het internationale handels-en ontwikkelingsbeleid. Modelonderzoek ten behoeve van integrale en partiële systemen.
- Economische analyses van nieuwe produkten en produktiemethoden (research
guidance).
- Structuuronderzoek, gericht op toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van
structuur van bedrijven en van het platteland. Scenario's voor ontwikkeling van
het landelijk gebied.
- Marktkundig onderzoek in verband met veranderende consumptiepatronen, zich
wijzigende marktposities, de ontwikkeling van nieuwe produkten, produkteisen en
produktiemethoden en het openen van nieuwe afzetmarkten. Onderzoek naar
vereiste aanpassingen in de structuur van toelevering, verwerking en afzet.
- Het opzetten van informatie- en managementsystemen ten aanzien van produktie,
verwerking en afzet ten dienste van eigen onderzoek, overheid en bedrijfsleven.
- Economisch en econometrisch onderzoek; methodiekontwikkeling ten behoeve van
informatieverwerking, documentatie en statistiek.
- Het verzamelen, be- en verwerken van en publiceren over macro-economische,
bedrijfseconomische en sociologische gegevens.
- Statistische informatievoorziening.
- Met de beschikbare kennis en door eigen onderzoek het beleid van het Ministerie
van LNV ondersteunen.
Onderzoekprogramma's
85. Ontwikkeling en vernieuwing van methodologie en expertise van economisch
onderzoek (LEI)
104. Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management van bedrijven
(IMAG, LEI)
112. Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en economische
samenwerking (LEI)
129. Economische evaluatie van emissie- en milieuproblematiek (LEI)
203. Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van veranderingen in techniek en
omgeving voor bedrijven en sectoren (LEI)
207. Ontwikkeling en verbetering van het modelinstrumentarium ten behoeve van
milieubeleidsevaluatie (SC/LEI, AB)
242. Markt en agribusiness, agrotechnologie (LEI)
245. Internationaal, nationaal en regionaal beleid (i.o.) (LEI)
248. Agrarische structuur, landelijk gebied en beroepsbevolking (i.o) (LEI)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
157. Statistische documentatie en aanverwante databasesystemen (LEI)
239. Boekhouding en periodieke rapportage (LEI)
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DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie (PUDOC-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

: JanKopshuis,Gen.Foulkesweg 19,Postbus4,6700AA Wageningen
: 08370 - 84440
: drs. J.M. Schippers

Doelstelling
Het bevorderen vande landbouw door het coördineren enverzorgen vaneen landelijk
landbouwkundig literatuurdocumentatie- en -informatienetwerk. Het openstellen
van het mondiale kennisaanbod (in al zijn vormen) voor het landbouwkundig
onderzoek, onderwijs en beleid; en het nationaal en internationaal verspreiden van
de resultaten van het Nederlandse landbouwkundig onderzoek.
Taken
- Dienstverlening ten behoeve van de wetenschappelijke informatievoorziening,
literatuuronderzoek en -documentatie, met nadruk op de coördinatie van en
advisering over de opbouw van informatienetwerken binnen het landbouwkundig
onderzoek en het departement.
- De kerntaken zijn:
• opbouwen, onderhouden en bewaren van een collectie
• toegankelijk maken van die collectie
• leveren van wetenschappelijke informatie
• ontwikkelen en aanbieden van specifieke electronische informatieproducten op
basis van de beschikbare kennis en resultaten van onderzoek.
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
190. Literatuurdocumentatie (PUDOC)
191. Literatuurinformatie (PUDOC)
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DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (RIKILT-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

: Bornsesteeg 45, Postbus 230, 6700 AE Wageningen
: 08370 - 75400
: prof.dr.ir. W. de Wit

Doelstelling
Het leveren van bijdragen aan de beheersing, bewaking en verhoging van de
kwaliteit van agrarische en visserijprodukten door het verrichten van onderzoek en
het anderszins verwerven van kennis.
7aken
- Hetverrichten vanonderzoek op het gebied vandechemie, biochemie, microbiologie,
microscopie en toxicologie en ten behoeve van:
a.de bevordering van produktveiligheid en
b.de ontwikkeling van betrouwbare, efficiënte en snelle analysemethoden en
referentiemethoden.
- Het valideren van analysemethoden, onder andere door de organisatie en
coördinatie van interlaboratoriumonderzoek (ringtesten).
- Harmonisatie en normalisatie van analysemethoden.
- Het functioneren als ontwikkelings- en referentielaboratorium ten behoeve van
keuringen encontroles diedoor overheidsdiensten endoor andere publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke instanties worden uitgevoerd.
- Het behulpzaam zijn bij het Rijkstoezicht.
- Het functioneren als gerechtelijk laboratorium voor de Algemene Inspectiedienst.
- Het opbouwen en beheren van een systeem van kwaliteitsgegevens van voedingsmiddelen en -grondstoffen (databank).
- Residutoxicologisch onderzoek en dossierbeoordeling van diergeneesmiddelen en
meststoffen.
Onderzoekprogramma's
179. Risico-analyse van omgevingsfactoren op de voedselproduktieketen (RIKILT)
180. Surveillance en overdracht van gezondheidsbeïnvloedende en milieubelastende
stoffen in voedselproduktieketens (RIKILT, ID)
181. Ontwikkeling van kwaliteitssystemen voor agrarische produktie-ketens (RIKILT)
182. Ontwikkeling van screeningsmethoden voor kritische parameters ten behoeve
van IKB-systemen (RIKILT)
183. Ontwikkeling van fysische, chemische en biologische detectiemethoden voor
de meting van gezondheidsbeïnvloedende stoffen (RIKILT)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
249. Bewaking van de kwaliteit en veiligheid van land- en tuinbouwprodukten
(RIKILT)
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DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

: Haringkade 1, Postbus 68, 1970 AB Umuiden
: 02550 - 64646
: dr. J.W.D.M. Henfling

Doelstelling
Onderzoek ten behoeve van een doelmatige visserij en bestandsbeheer van vis-,
schaal- en schelpdieren in de zee, kust- en binnenwateren.
Taken
- Biologisch onderzoek naar bestandsontwikkeling van zeevis, teneinde het beleid
van het Ministerie van Landbouw en Visserij, met name het quotabeleid, te
onderbouwen.
- Onderzoek naar de mogelijkheden van commerciële vangst van (niet-)traditionele
vissoorten buiten de traditionele visgebieden.
- Technisch en managementonderzoek ter verbetering van de doelmatigheid van het
visserijbedrijf.
- Onderzoek naar vismethodieken, werkmethoden en vaartuigen.
- Biologisch onderzoek en bestandsbepalingen ten behoeve van beroeps- en sportvisserij op de binnenwateren; advisering ten aanzien van de regelgeving.
- Onderzoek naar migratiemogelijkheden voor vis in het landelijk gebied.
- Onderzoek naar de schaal- en schelpdierencultuur. Sanitaire controle van schaalen schelpdieren.
- Onderzoek naar de bedrijfsmatige beoefening van de intensieve visteelt.
- Onderzoek naar de waterkwaliteit in verband met de kwaliteit van vis.
- Kwaliteitszorg in de produktieketen vanaf de vangst tot en met aflevering van
eindprodukten.
Onderzoekprogramma's
243. Relatie tussen visserij en aquatische ecosystemen (i.o.) (RIVO)
244. Het kwalitatief beheersen en optimaliseren van de aanvoer, verwerking en
distributie van vis, schaal- en weekdieren (RIVO)
Programma's wettelijke en dienstverlenende taken
212. Onderzoektaken voortvloeiend uit voor devisserijvan kracht zijnde internationale
en nationale wettelijk regelingen (RIVO)
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DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

: Marijkeweg 11, Postbus 125, 6700 AC Wageningen
: 08370 - 74200
: ir. G.A. Oosterbaan

Doelstelling
Het verrichten van onderzoek ten behoeve van een doelmatige, duurzame en
maatschappelijk verantwoorde bestemming, inrichting en beheer van het landelijk
gebied.
Taken
Onderzoek naar:
- Ontwerp-enevaluatiemethodieken voor een multifunctionele bestemming, inrichting
en beheer van het landelijk gebied.
- Landschapsplanning, -bouw en-ontwikkeling, inclusief visuele en belevingsaspecten.
- Ruimtelijke patronen van (bodem)gesteldheid en geschiktheid voor diverse
bestemmingen (agrarisch, openluchtrecreatie en natuur).
- Specifieke aspecten van bodemonderzoek.
- Cultuurhistorische aspecten en historische geografie.
- Waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer; integraal waterbeheer.
- Ecotoxicologische aspecten van organische stoffen, met name gewasbeschermingsmiddelen, ten behoeve van de evaluatie van milieurisico's.
- De optimalisatie van de toediening van gewasbeschermingsmiddelen, gericht op
het terugdringen van emissies.
- Openluchtrecreatie.
- Ruimtelijke aspecten van de bodembescherming.
- Mogelijkheden voor remote sensing-technieken.
- Methodiekontwikkeling ten behoeve van geografische informatiesystemen.
Onderzoektakenten behoevevandebeleidsondersteuning ten aanzienvanbestemming,
inrichting en beheer van het landelijk gebied, en van bodembescherming.
Onderzoekprogramma's
11. Processen van vraag en aanbod bij recreatie in relatie tot regionale
produktontwikkeling (SC,IBN)
12. Remote sensing (SC)
24. Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur (IBN,SC)
43. Emissie-arme en veilige gewasbeschermingstechnieken (IMAG, AB,SC)
110. Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden (AB,SC)
114. Analyse van effecten van maatregelen op de nutriëntenbelasting van gronden oppervlaktewater (SC)
115. Ruimtelijke planvorming (SC)
119. Bosbegrazing (IBN,SC)
120. Bos-en natuurontwikkeling (IBN,AB,SC)
121. Natuurgerichte normstelling voor stoffen (IBN,SC)
122. Effecten van klimaatverandering en luchtverontreiniging op plantaardige
produktie, landgebruik en natuurlijke ecosystemen (AB, IBN,SC)
147. Ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen voor aquatische en
terrestrische ecosystemen (SC, IBN)
187. Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas (AB,SC)
201. Hydrologische en ecologische aspecten van verdroging (SC, IBN)
207. Ontwikkeling en verbetering van het modelinstrumentarium ten behoeve van
milieubeleidsevaluatie (SC/LEI,AB)
208. Bodembiologie (AB, IPO,SC)
223. Fysische bodemkwaliteit in relatie tot het functioneren van de bodem voor
landbouw, water-, milieu- en natuurbeheer (SC/AB)
224. Bodemverontreiniging en bodemsanering (SC/AB)
225. Bestrijdingsmiddelen in bodem en water; aquatische ecotoxicologie (SC,IBN)
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226. Modellen en methoden ten behoeve van het waterbeheer in het landelijk
gebied (SC)
227. Kwantitatieve methoden voor ruimtelijke inventarisatievanbodem en grondwater
(SC)
228. Informatie over ruimtelijke patronen en variabiliteit van bodem- en grondwater
(SC)
229. Agro-ecologische zonering en landgebruik (SC)
230. Geografische informatiesystemen (GIS) voor het landelijk gebied (SC)
231. Behoud, herstel en ontwikkeling vanaardkundige, cultuurhistorische, ecologische
en belevingswaarden in een dynamisch landelijk gebied (SC)
232. Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot land en water (SC)
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DLO-Stichting Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL-DLO)
Adres
Telefoon
Directeur

: Mansholtlaan 12, Postbus 356, 6700 AJ Wageningen
: 08370 - 76600
: drs. A.M.K. van Beek

Doelstelling
Het aanreiken van techn(olog)ische oplossingen voor vragen voortvloeiend uit
activiteiten van onderzoek en onderwijs op het gebied van land- en tuinbouw,
landinrichting, natuur en milieu, visserij, bosbouw en voedselvoorziening, alsmede
de raakvlakken van deze gebieden.
Taken
- TFDL-DLO dient het centrum voor techn(olog)ische vernieuwing te zijn op het
gebied van instrumentatie, technische apparatuur, hulpmiddelen en installaties ten
behoeve van het gehele landbouwkundig onderzoek. Een proces van heropstelling
van deze taken is gaande.
- De kerntaak, die wordt overgebracht naar IMAG-DLO, is de innovatie van
instrumentatie:
• het inpassen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van fysica, (micro)
elektronica, werktuigbouw en informatietechnologie;
• het in opdracht ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van wetenschappelijke
instrumenten en apparatuur (prototypebouw, sensorontwikkeling, robotisering,
patroonherkenning en beeldverwerking);
• de ontwikkeling, advisering en introductie van nieuwe meetmethoden.
- Overige taken zijn:
• ontwerp in opdracht en onderhoud van vaste technische en technisch-wetenschappelijke installaties;
• advisering en ondersteuning op het gebied van automatisering en informatietechnologie, datatransmissie en -communicatie.
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Bijlage 1: Onderzoekprogramma's
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37.
43.
48.
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56.
57.
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
68.

69.
85.
101.
104.
105.
106.
110.
112.
114.
115.
119.
120.
121.
122.
124.
129.
130.

Titel
Processen van vraag en aanbod bij recreatie en toerisme in relatie tot
regionale produktontwikkeling
Remote sensing in landbouw en natuurbeheer
Beheer van dierpopulaties
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 aan Gramineae en potentiële gewassen gericht
op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiëntie van veredelingsmethoden
Onkruidoecologie en -beheersing
Emissie-arme en veilige gewasbeschermingstechnieken
Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw
Simulatie van gewasgroei en kwantitatieve analyse van plantaardige produktie
Agrificatie: industriële verwerking vanvezels, 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 siergewassen en daarvan afgeleide produkten
Systeemkunde, bestuurlijke en technische oriëntatie
Verwerking en produktontwikkeling van bestaande voedselgewassen met
behulp van biochemische en microbiologische technieken
Verwerking en produktontwikkeling van voedsel- en niet-voedselgewassen
met behulp van fysische technieken
Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij
Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij
Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de pluimveehouderij
Immunologisch onderzoek in relatie tot vaccinatiesystemen bij
landbouwhuisdieren
Kwantitatieve modellering van de verspreiding van ziektekiemen; het virus
van de ziekte van Aujeszky in varkenspopulaties en de invloed van vaccinatie
daarop
Synthetische vaccins, diagnostica en hormoon analoga
Ontwikkeling en vernieuwing van methodologie en expertise van economisch
onderzoek
Ontwikkeling van beoordelingsmethoden en normen voor de
arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw
Ontwikkeling vansystemen voor informatisering en management van bedrijven
Innovatieve technologie voor de melkveehouderij
Groepshuisvesting en automatisering in de varkenshouderij
Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden
Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en economische
samenwerking
Analyse van effecten van maatregelen op de nutriëntenbelasting van gronden oppervlaktewater
Ruimtelijke planvorming, landinrichting en informatievoorziening
Bosbegrazing
Bos-en natuurontwikkeling
Natuurgerichte normstelling voor stoffen
Effecten van klimaatverandering en luchtverontreiniging op plantaardige
produktie, landgebruik en natuurlijke ecosystemen
Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting
Economische evaluatie van de emissie-en milieuproblematiek
Herkenning en erkenning van planterassen en plantaardig uitgangsmateriaal
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16
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20
23
25
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29
31
35
38
41
44
46
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54
56

59
61
64
65
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71
75
77
79
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83
85
86
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95
98
101

131.

134.
143.
146.
147.
148.

149.

151.
175.
177.
178.
179.
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181.
182.
183.
184.
186.
187.
188.
193.
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198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.

Kwaliteitsbepalende factoren van planterassen gericht op de ontwikkeling
van resistentiemanagementsystemen en op de ontwikkeling van resistentietoetsmethoden en andere kwaliteitsbepalende methoden
Beperking energieverbruik en emissies in de beschermde teelten
Kwaliteit en veiligheid van eieren en eiprodukten
Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting
Ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen voor aquatische en
terrestrische ecosystemen
Plantenveredelingsonderzoek bij groente- en fruitgewassen gericht op
duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiënte veredelingsmethoden
Plantenveredelingsonderzoek aan dicotyle akkerbouwgewassen gericht op
duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van de
efficiëntie van veredelingsmethoden
Mestbenutting
Landbouwwiskunde en statistiek
Ontwikkelingssamenwerking plantenveredeling
Stikstofstromen in grasland in relatie tot produktie, milieu en natuurwaarden
Risico-analyse van omgevingsfactoren op de voedselproduktieketen
Surveillance en overdracht vangezondheidsbeïnvloedende en milieubelastende
stoffen in voedselproduktieketens
Ontwikkelingvan kwaliteitssystemen voor agrarische produktieketens
Ontwikkeling van screeningsmethoden voor kritische parameters ten behoeve
van IKB-systemen
Ontwikkeling van fysische, chemische en biologische detectiemethoden voor
de meting van gezondheidsbeïnvloedende stoffen
Reproduktietechnologisch onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van
plantaardig uitgangsmateriaal
Stress en adaptatie
Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas
Landbouwkundige waarde en milieu-effecten van mest- en afvalstoffen
Vaststelling van de biologische veiligheid van de introductie van transgene
organismen in het milieu
Natuurbeheer en -ontwikkeling in aquatische ecosystemen
Technologie voor duurzame open teelten
Onderzoek kleinschalige mechanisatie ten behoeve van de tropen
Vermindering van de mestproduktie, N- en mineralenuitscheiding bij varkens
en pluimvee
Hydrologische en ecologische aspecten van verdroging
Vruchtbaarheid en voortplanting bij landbouwhuisdieren
Bedrijfsontwikkelingsonderzoek en effecten van verandering in techniek en
omgeving voor bedrijven en sectoren
Bedrijfsvoering bos en natuur in landelijk en stedelijk gebied
Terreinbeheer
Behoud, beheer en herstel van natuurwaarden in gedegenereerde
ecosystemen in de tropen en subtropen
Ontwikkeling en verbetering van het modelinstrumentarium ten behoeve van
milieubeleidsevaluatie
Bodembiologie
Gewasbeschermingsonderzoek naar genetische variatie in pathogeniteit bij
plaagorganismen
Biologische bestrijding van plaaginsekten
Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot dierlijke produktie en
gezondheidszorg (i.o.)
Benutting van genetische variabiliteit in de veehouderij
Methodenonderzoek op populatieniveau, biométrie en biosystematiek
Gewasecologie en opbrengstvorming van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen
Plantenfysiologie, produktvorming en-kwaliteitvan beschermdetuinbouwgewassen
Ecologisch geavanceerde produktiesystemen voor akkerbouw, groenteteelt,
graasveehouderij en fruitteelt (i.o.)
Plantenbiochemie en inhoudstoffen (i.o.)
Plantenveredelingsonderzoek bij siergewassen en houtige gewassen, gericht
op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van
efficiënte veredelingsmethoden
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Positieve kwaliteit, van dier tot vlees
Fysische bodemkwaliteit in relatie tot het functioneren van de bodem voor
landbouw, water-, milieu- en natuurbeheer
Bodemverontreiniging en bodemsanering
Bestrijdingsmiddelen in bodem en water; aquatische ecotoxicologie
Modellen en methoden ten behoeve van het waterbeheer in het landelijk
gebied
Kwantitatieve methoden voor ruimtelijke inventarisatie van bodem en
grondwater
Informatie over ruimtelijke patronen en variabiliteit van bodem- en
grondwater
Agro-ecologische zonering en landgebruik
Geografische informatiesystemen (GIS) voor het landelijk gebied
Behoud, herstel en ontwikkeling van aardkundige, cultuurhistorische,
ecologische en belevingswaarden in een dynamisch landelijk gebied
Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot land en water
Dynamica van ziekten, plagen en antagonisten in ecologisch geavanceerde
teeltsystemen
Ecologie en biologische bestrijding van pathogène schimmels
Detectiemethoden voor virussen, bacteriën en schimmels ten behoeve van
gewasbescherming
Weerstand van het bodemecosysteem tegen het schadelijk optreden van
wortelnematoden en geïntegreerde beheersing van aardappelmoeheid
Onderzoek naar achtergronden van resistentie tegen trips (Frankliniella
occidentalis) in komkommer
Mesttechnologie en mestsamenstelling
Mestbehandeling en emissiebeperking op boerderijniveau
Markt en agribusiness, agrotechnologie
Relatie tussen visserij en aquatische ecosystemen (i.o.)
Het kwalitatief beheersen en optimaliseren van de aanvoer, verwerking en
distributie van vis, schaal- en weekdieren
Internationaal, nationaal en regionaal beleid (i.o.)
Klimaat en luchtkwaliteit in stallen gericht op de gezondheidstoestand van
zowel dier als dierverzorger (i.o.)
Betere afstemming van de nutriëntenvoorziening op de behoeften van
landbouwhuisdieren mede ten behoeve van een duurzame veehouderij (i.o.)
Agrarische structuur, landelijk gebied en beroepsbevolking (i.o.)
Produktkwaliteit: veiligheid van produkten van dierlijke oorsprong

208
212
215
217
218
220
222
225
227
229
231
234
236
239
242
246
248
251
255
257
260
262
265
267
270
273

Programma 11

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

programmaleider

prof.dr. A.G.J. Dietvorst -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, en het daaruit resulterende gebruik in de sector recreatie en toerisme.
Daarbij inbegrepen isenerzijds 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

Hetonderzoek isnoodzakelijk om adequaatte kunnen reageren enanticiperen op veranderingen
in wensen, voorkeuren en gedrag van recreanten en toeristen als gevolg van demografische,
economische en culturele ontwikkelingen. Voorts isonderzoek nodig voor behoud en
verbetering van de recreatieve kwaliteiten in het licht van veranderend grondgebruik en
afweging van functies in het stedelijk groen en in het landelijk gebied.

Doel

Hoofdlijn 1
Beschrijving van het gebruik van gebieden met een recreatieve functie 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. Voorts wordt de aandacht gericht op de mogelijkheden voor de sturing van
het recreatiegedrag.
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.
Hoofdlijn 2
Onderzoek naar de effecten van aanbodkenmerken levert bijdragen aan het tot stand brengen
van een samenhangend en kwalitatief hoogstaand produkt op lokaal en regionaal niveau. Dit
geschiedt o.a. door het ontwerpen van een theoretisch en methodologisch kader voor een
typologie van toeristisch-recreatieve gebieden, het beoordelen van bestaand aanbod (o.a.
door onderzoek naar kwaliteitscriteria), 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'.
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.
Hoofdlijn 3
Onderzoek naar de relatie tussen recreatie en andere functies levert een bijdrage aan de
afweging van recreatie met en inpassing in andere functies, waarvan de natuurwaarden het
meest actueel zijn. Het onderzoek levert ook gegevens over de aard en omvang van het
gebruik van groenobjecten binnen de stedelijke gebieden.

Planning

In 1994 zal gewerkt worden aan:
Hoofdlijn 1
- onderzoek met betrekking tot de modellering van het toeristisch-recreatieve gedrag,
- de afronding van het meerjarig trendonderzoek,
- de beeldvorming over de aantrekkelijkheid van toeristisch-recreatieve gebieden.
Hoofdlijn 2
- de actualisering van het kampeerplaatsenregistratiebestand.

- de bruikbaarheid van het ontwikkelde meetsysteem voor toeristisch-recreatieve potenties
voor de regionale produktontwikkeling,
- (door bundeling van de expertise van de recreatie-onderzoekers met de aanwezige
expertise op het gebied van de historische geografie, landschapsontwikkeling en
ruimtelijke planvorming) het begin van het onderzoek naar de relatie tussen
cultuurhistorische waarden, landschap, verbrede plattelandsontwikkeling en toerisme;
- de afronding van het onderzoek naar de relatie tussen toervaart en walvoorzieningen.
Hoofdlijn 3
- dosis-effect-relatie-onderzoek mede in relatie tot de toepassing ten behoeve van de
bedrijfsvoering,
- onderzoek met betrekking tot het gebruik van binnen en buitenstedelijk groen,
- onderzoek naar systematiek en varianten voor kwalitatieve kwaliteitscriteria.
Het is niet goed mogelijk op het niveau van activiteiten duidelijk aan te geven welke
activiteiten door LNV en welke extern gefinancierd worden. In een aantal gevallen iser
sprake van een financieringsmix. Tot de geplande door LNV gefinancierde activiteiten
behoort het onderzoek op het gebied van de vraagdifferentiatie, de regionale produktontwikkeling en de relatie natuur-recreatie. Tot de geplande extern gefinancierde activiteiten
behoort het onderzoek met betrekking tot de watersport en dat met betrekking tot planning;
gebruik en beheer van stedelijk groen wordt deels extern gefinancierd.
Andere relevante
programma's

115, 204, 205, 231

Indicatie omvang

totaal 8 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

Hoofdlijn 1
424
462
479
RET01
RET06
RET07
RET014
RET015

Trendonderzoek gebruik OR-projecten (SC)
Beeldvorming en recreatiegedrag (SC)
Keuzegedrag vakanties (SC)
Vraagsimulatiemodel (SC)
Vrijetijdsmobiliteit (SC)
Demografische veranderingen (SC)
Databank RENT(SC)
Onderzoekprogrammering (SC)

Hoofdlijn 2
7182
RET011
RET012
xxx

Kampeerplaatsenregistratiebestand (SC)
Typologie toeristische recreatiegebieden (SC)
Watersport in relatie tot verblijfsrecreatie (SC)
Cultuurtoerisme-cultuurlandschap-planning (SC)

Hoofdlijn 3
13017
13019
13021
13091
13097
xxx

Systematiek en varianten voor kwalitatieve kwaliteitscriteria (IBN)
Effecten van sturingsmaatregelen op Texel (IBN)
Verkeerstellingen SBB-projecten: monitoring (IBN)
Global Environmental Change Programme (SC)
Gebruik binnen- en buitenstedelijk groen (IBN)
Evaluatie dosis-effectonderzoek ten behoeve van bedrijfsvoering (SC)

Programma 12

Remote sensing in landbouw en natuurbeheer

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Remote sensing biedt goede perspectieven voor informatie-inwinning over het landelijk
gebied. Voor de operationele toepassing van remote sensing is een geïntegreerd gebruik met
GIS-technieken essentieel. Het onderzoek isdan 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 (GIS = Geografisch Informatiesysteem) overtoestand en veranderingen
van het landoppervlak essentieel. Dankzij de ontwikkelingen op het gebied van de remote
sensing (RS) met behulp van satellieten en de geautomatiseerde beeldverwerking biedt
remote sensing goede perspectieven voor informatie-inwinning van het landelijke gebied.
RS-technieken 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. Er was
nog duidelijk behoefte aan een gerichte stimulering van het onderzoek, terwijl toepassingsgerichte projecten moeten bijdragen aan uiteindelijke implementatie van RS-methoden. Dit
programma levert een bijdrage voor het werkveld landbouw en natuurbeheer.

Doel

Doelstelling van het onderzoek is om op RS-opnamen gebaseerde methoden te ontwikkelen
voor de kartering van het landgebruik en voor de beschrijving van uitwisselingsprocessen aan
het aardoppervlak.
Het onderzoek moet leiden tot een operationeel systeem dat erop is gericht om met een
frequentie vanenkelejaren het grondgebruik voor heel Nederland met satellietopnamenvast te
leggen, waarbij een optimaal gebruik gemaakt wordt van de beschikbare satellietsystemen.
Naast dit landbouwkundig georiënteerd bestand wordt in opdracht van de EG(CORINEproject) een meer ecologisch georiënteerd bestand opgebouwd.

Planning

In 1994 richt het onderzoek zich op de kartering van het landgebruik op regionale, nationale
en continentale schaal. Het geïntegreerd gebruik van GIS-en RS-technieken en aggregatie
van gegevens spelen hierbij een belangrijke rol.
Met financiering van derden wordt het landelijke grondgebruiksbestand van Nederland
geactualiseerd. In samenwerking met het RIVM wordt een globaal grondgebruiksbestand
voor heel Europa opgebouwd, gebaseerd op bestaande kaarten en NOAA-weersatellietbeelden.
Enkele langlopende projecten worden in 1994voortgezet. Deze projecten worden mede
gefinancierd door het NRSP. De inzet van DLO en NRSP is per project geregeld. De financiële
bijdrage van het NRSP is ongeveer 50%. De geplande werkzaamheden zijn:
- verbetering van de methodiek van kartering van het landgebruik met Landsat-TM enSPOT,
gericht op de landelijke kartering van het grondgebruik;
- wereldwijde monitoring van de vegetatie-ontwikkeling met NOAA-beelden ten behoeve
van de bepaling van klimaatzones;
- onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van ERS-1-SAR-beelden in landbouw,
bosbouw en natuurbeheer;
- regionale kartering van uitwisselingsprocessen aan het aardoppervlak en toepassing van
nieuwe typen satelliet-sensoren ten behoeve van de bepaling van relevante oppervlaktekarakteristieken;

- onderzoek naar de mogelijkheden van RS-opnamen (met name ERS-1-radaropnamen) bij
het beheer van tropische bossen.
Andere relevante
programma's

114, 115, 122, 227, 228, 229, 230, 231,232

Indicatie omvang

totaal 9 mensjaar, waarvan 4 ten laste van LNV

Projecten

7159
7282
76020
RESE 1
7266
7342
7224
7313
7330
7334
7331
7352

Operationele toepassing ERSin landbouw, bosbouw en natuur (SC)
Irrigation, water management and erosion (SC)
Remote sensing-technieken (SC)
Kadaster (SC)
EOS(SC)
Fourrier analysis temp. NDVI(SC)
LGN III(SC)
LGN-actualisering (SC)
Agron. crop monitoring (SC)
NOAA/AVHRR (SC)
PRESAMAS (SC)
CORINE actualisering (SC)

Programma 22

Beheer van dierpopulaties

programmaleider

dr. J.Veen - 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 is gestart in reactie op de vele vragen van beleids- en beheersinstanties met
betrekking tot het behoud en beheer van dierpopulaties. Traditiegetrouw zijn deze vragen
vooralsoortgericht (gebaseerdopdeparagrafenoverhetSoortenbeleid inhet Natuurbeleidsplan)
en hebben betrekking op zeldzaam wordende soorten (natuurbehoud) en soorten die schade
veroorzaken (plaagsoorten,wildbeheere.d.). In 1992zijnde NBP-deelprogramma's Soortenbeleid
en Meetnetontwikkeling in het programma opgenomen. Deze deelprogramma's richten zich
op het vervaardigen van biologische meetnetten en het in samenhang bestuderen van ernstig
bedreigde, zogenaamde prioritaire soorten van laagveenmoerassen.

Doel

Het programma beoogt het verwerven vanfundamentele 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 autecologische studies beschikbaar komen; rapporten en publikaties die voortkomen uit de NBP-deelprogramma's zullen
voor het merendeel pas aan het eind van de planperiode voltooid zijn. Op basisvan de
autecologische 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

Gebaseerd op vragen vanuit beleid en beheer zal in 1994 ecologisch onderzoek verricht
worden aan specifieke, dan wel meer algemene problemen die zich voordoen bij de volgende
diersoorten of diergroepen (tussen haakjes wordt de financierende instantie vermeld):
- weidevogels (LNV),
- ganzen (LNV),
- meeuwen (LNV)
- sterns (LNV en RWS),
- vogels van laagveenmoerassen (LNV),
- vleermuizen (LNV),
- dassen (LNV en particuliere NB),
- marterachtigen (LNV),
- muskusratten (LNV en RWS),
- amfibieën (LNV).
Voorts worden:
- de relaties onderzocht tussen insekten ende structuur ensamenstelling van vegetaties (LNV),
- meetnetten ontwikkeld voor afzonderlijke diersoorten en voor het ecosysteem laagveenmoerassen (LNV),
- de effecten van windmolens op vogels bestudeerd (bedrijfsleven).

Andere relevante
programma's

24, 119, 196

Indicatie omvang

totaal 19 mensjaar,
me
waarvan 14ten laste van LNV

Projecten

20057
Populatie-onderzoek meeuwen (IBN, A.L. Spaans)
200570001 Ecologisch onderzoek zilver- en kleine mantelmeeuwen (IBN,
A.L. Spaans)
20058
Geografisch-ecologisch onderzoek ganzen (IBN, B.S. Ebbinge)
200580003 Terreingebruik rotgans Waddengebied (IBN, B.S. Ebbinge)
200580005 Broedbiologie ganzen Siberië (IBN, B.S. Ebbinge)
200580006 Ganzenschade aan landbouwgewassen (IBN,J.Veen)
Geografisch-ecologisch onderzoek weidevogels (IBN,A.J. Beintema)
20059

200590003
20075
200750001
200750003
20337
203370003
203370004
203370005
20369
20382
20387
203870003
203874001
203874002
20389
203894002

Onderzoek weidevogelkuikens (IBN, A.J. Beintema)
Interacties tussen roofdieren en hun omgeving (IBN, S. Broekhuizen)
Terreingebruik van bunzing en steenmarter (IBN,S. Broekhuizen)
Migratieroute en terreingebruik bij dassen (IBN, 5. Broekhuizen)
Voortplanting sterns (IBN,J.Veen)
Voedselecologie van adulte sterns (IBN,J.Veen)
Stern als indicator voor het mariene milieu (IBN,J.Veen)
Het gebruik van zenders bij sterns (IBN,J.Veen)
Soortensamenstelling en aantallen sprinkhanen in graslanden (IBN,W.K.R.E van
Wingerden)
Terreingebruik vleermuizen (IBN,J.Veen)
NBP-programma meetnetontwikkeling (IBN,J.Veen)
Biologische meetnetten (IBN, H. Siepel)
Monitoringsysteem laagveenmoerassen (IBN, H. Siepel)
Meetnet reptielen en amfibieën (IBN,A.H.P. Stumpel)
NPB-programma soortenbeleid (IBN,J.Veen)
Leefomstandigheden van insektenetende vogelsenzoogdieren (IBN, A.J. Beintema)
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Programma 24

Ruimtelijke rangschikking en ecologische infrastructuur

programmaleider

dr. P.Opdam - 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 isdat het onderzoek multidisciplinair van opzet is,dat modellen een integrerende
rol spelen, en dat op verschillende schaalniveaus wordt gewerkt.

Aanleiding

Dit programma is oorspronkelijk opgezet rond de thema's Kleine landschapselementen en
Ecologische infrastructuur, en speelde zichderhalve 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 schaalniveaus en naar andere landschapstypen. Bovendien was tijdelijk 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-DLO, LUW, RUL,
RUG en NIOO deelnemen.
In dit programma worden de effecten van versnippering van het landschap op populaties
planten en dieren onderzocht, en wel op drie schaalniveaus: de schaal van de ecologische
hoofdstructuur (EHS), de schaal van het cultuurlandschap, en de intermediaire schaal, waarop
deinteractietussen kerngebieden vande EHSenhetcultuurlandschap zichafspeelt. Deprobleemstelling luidt: voor welke soorten, op welke ruimtelijke schaal en onder welke ruimtelijke
condities isversnippering een probleem, en welke oplossingen zijn effectief?

Doel

Het programma beoogt de volgende resultaten te leveren:
- inzicht in het functioneren van versnipperde populaties van diverse soortgroepen op
diverse voor de planvorming relevante schaalniveaus, te weten de nationale en regionale
schaal, en landinrichtingsschaal;
- inzicht in de aard en de omvang van het probleem van versnippering op deze schaalniveaus
voor de ecosysteemtypen bos, heide (hoogveen) en moeras;
- oplossingsrichtingen voor het tegengaan van de effecten van versnippering;
- richtlijnen en normen voor de ruimtelijke structuur van landschappen, die ontleend zijn
aan de overlevingskans van soorten en de gewenste biodiversiteit;
- methoden en instrumenten ten behoeve van toepassing van de resultaten in de ruimtelijke
planvorming en landinrichting, en ten behoeve van evaluatie van natuurbeleid;
- ruimtelijke scenario's en richtlijnen voor concrete planningsgebieden.
Het programma heeft allereerst betrekking op de landschapstypen en dier- en plantesoorten
waarvoor in de uitwerking van het programma is gekozen. Deverwachting isechter dat de
opgebouwde kennis het mogelijk zal maken naar andere soorten en landschapstypen te
extrapoleren, in ieder geval in kwalitatieve termen.

Planning

De meeste in 1991 of 1992 gestarte projecten (o.a. noordse woelmuis, amfibieën, vlinders,
sprinkhanen, moerasvogels) zijn begin 1994 in de fase dat een beeld begint te ontstaan van
de mate waarin versnippering in het Nederlandse landschap als een probleem moet worden
opgevat. Er zullen regressiemodellen zijn ontwikkeld die het verband tussen de kans op
voorkomen en ruimtelijke maten van het landschap vastleggen. Voorzover zinvol worden
de inventarisaties van 1992 en 1993 herhaald, teneinde een tijdreeks op te bouwen ten
behoeve van het meten van lokale extinctie en herkolonisatiefrequenties. Voor boomkikker,
vlinders en bosplanten zal het ontwikkelen van simulatiemodellen veel aandacht krijgen.
Modellen voor boomklever, das en korhoen zullen kunnen worden toegepast. Een methode
met richtlijnen en indicatorsoorten voor het opsporen van versnipperingseffecten zal
operationeel worden gemaakt. Er zal veel aandacht worden gegeven aan het ontwikkelen
van methoden waarmee ruimtelijke scenario's kunnen worden vergeleken, onder andere voor
toepassing in beekdalen en voor natuurontwikkeling van laagveenmoerassen (in samenhang
met programma 120).
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Andere relevante
programma's

22, 120, 122, 231

Indicatie omvang

totaal 21 mensjaar, waarvan 16ten laste van LNV

Projecten

405
20278

202780001
20279

202790001
202790002
202790004
202790006
202794009
202794010
202790011
202794012

202794013
202795015
20318
203180003
20372
203720001
203724004
20382
203925014

Modelontwikkeling in de landschapsecologie (SC,W.B. Harms)
Kleine landschapselementen in het cultuurlandschap als habitat voor planten en
dieren: habitatkenmerken, relaties met landbouwgrond en ruimtelijke
configuratie (IBN, P.Opdam)
Broedvogels inhoutwallandschappen: derolvan 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.Opdam)
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)
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 vaneenmetapopulatiemodel (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)
Gebiedsgericht en soortgericht beleid in moerassen: de noordse woelmuis als
toets (IBN, R. van Apeldoorn).
Modelsimulatie van populaties in versnipperde landschappen (IBN,J. Verboom)
Bosplanten en cascoplanning: simulatie van de verspreiding met een ruimtelijk
dynamisch model (IBN, R. Reijnen)
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)
Ruimtelijke aspecten van de ontwikkeling van moerassen in Nederland: een
vergelijking van scenario's (IBN, R. Reijnen)
Debetekenisvan lijnvormige elementen in halfopen landschappen voor vleermuizen
(IBN, B. Verboom)
Landschapsecologische werking van (rijks)wegen en mitigerende maatregelen
(IBN, P.Opdam)
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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

dr. W.J.Stiekema -CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

De moleculaire biologie heeft nieuwe wegen geopend voor de plantenveredeling. In dit
programma worden moleculair-biologische technieken 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 moleculaire biologie in het laatste decennium heeft in de
plantkunde geleid tot nieuwe veredelingsstrategieën waardoor een unieke bijdrage geleverd
kan worden aan de toename van de kwaliteit en de duurzaamheid van de gehele plantaardige
produktie.
Via kruisingsveredeling kunnen resistentiestegen plagen en pathogenen naar nieuwe 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
behoeve van virusresistentie, en bacteriële genen ten behoeve van insektenresistentie.
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 Produkten 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 de hybridezaadteelt, en resistenties tegen herbiciden
die het milieu minder belasten, kunnen ook worden geïntroduceerd.
Nog geen 10jaar na de isolatie van de eerste transgene tabaksplant zijn nu al vele honderden,
succesvolle veldproeven met transgene gewassen overal ter wereld uitgevoerd.

Doel

Gezien detaakstelling in het Meerjarenplan Gewasbescherming (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 resistentieveredelingsonderzoek. Het programma
richt zich dan ook op:
- de analyse van de opbouw van plantechromosomen;
- genkartering met behulp van RFLP-markersten behoeve van indirecte selectie op gewenste
eigenschappen;
- toepasbaar maken van technieken als transposon tagging en genisolatiemethoden
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gebaseerd op RFLP-kaarten, 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 insekten;
- 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.
Dit onderzoek betreft LNV als extern gefinancierd onderzoek. De doelstellingen zijn uit te
splitsen, vallen samen en versterken elkaar. Het percentage externe financiering is60%.
Planning

- Van een gedeelte van het /4rab/dops/s-genoom (100 000 baseparen in 1994) zal de
basevolgorde worden opgehelderd om inzicht te krijgen in de opbouw van een
plantechromosoom (50% EG-financiering).
- Met het inmiddels,werkende transposon tagging-systeem inArabidopsis zal doelgerichte
tagging van een aantal interessante genen worden uitgevoerd (50% EG-financiering).
- Met behulp van de ontwikkelde genetische kaart van aardappel zullen plantelijnen
worden geïsoleerd die ieder een niet-mobiel transposon op één bepaalde chromosoomarm
bezitten. Door introductie van transposase in deze lijnen kunnen deze transposons
geactiveerd worden. Indien het gewenste gen is gelokaliseerd op de genetische kaart kan
één van de lijnen gekozen worden om doelgerichte tagging van dat gen uit te voeren.
- Phytophthtora /nfesfans-resistentiegenen worden daarvoor als modelsysteem gebruikt
(50% EG-financiering).
- Deisolatievanhet bietecysteaaltjeresistentiegen zalwordenvoortgezet (50%EG-financiering).
- De voorspelbaarheid (positie-onafhankelijk en kopiegetal-afhankelijk) van de expressie van
transgenen via SAR/MAR-elementen zal nader worden vastgesteld.
- Duurzame insektenresistentie door expressie van Bacillusthuringiensis (Bt) kristaleiwitgenen
en proteinase inhibitor (PI) in planten wordt nagestreefd. De nadruk zal liggen op de
ontrafeling van het werkingsmechanisme van Bt-kristaleiwitten en verbetering van de
bindingsefficiency van Pi's (70% financiering door bedrijfsleven/NOVEM voor Pl-gedeelte);
25% financiering door bedrijfsleven voor het Bt-gedeelte.
- Voor het verkrijgen van bacterieresistentie in gewassen zal verder onderzoek naar de
extracellulaire routing van bactericide eiwitten worden uitgevoerd (70% financiering door
bedrijfsleven/PBTS).
- De expressie van antilichaamgenen in aardappel gericht tegen schimmels en nematoden
zal worden voortgezet (70%financiering door STW en EG).

Andere relevante
programma's

26, 27, 131, 148, 215

Indicatie omvang

totaal 19 mensjaar, waarvan 9ten laste van LNV

Projecten

01.1.9.1
01.1.0.3
01.1.1.1
01.1.3.1
01.1.3.2
01.1.3.3
01.1.4.1
01.2.9.1
01.2.9.3
01.2.1.1
01.2.1.3
01.2.2.0

Ontwikkeling van transposon tagging-methoden ten behoeve van het plantenveredelingsonderzoek (CPRO,A. Pereira)
Enhancer trapping in Arabidopsis thaliana met behulp van het En-I tranposon
systeem (CPRO,A. Pereira)
Ontwikkeling van 'reverse genetics' methoden ten behoeve van het plantenveredelingsonderzoek (CPRO, R. Klein Lankhorst)
ESSA: European Scientists Sequencing Arabidopsis (CPRO,W.J. Stiekema)
Isolatie van het bietecysteaaltjeresistentiegen (CPRO, R. Klein Lankhorst)
The isolation of genes in wax layer deposition from Arabidopsis by transposon
tagging (CPRO,A. Pereira)
Ontwikkeling van moleculaire markers voor de veredeling van planten met
duurzame resistentie tegen Phytophthtora infestans (CPRO,A. Pereira)
Weefselspecifieke genexpressie in planten (CPRO,J.P. Nap)
Isolatie en introductie van resistentiegenen in chrysant, tomaat en aardappel
(CPRO, H.J. Bosch)
De inzet van proteinase inhibitors uit aardappel ten behoeve van resistentie
tegen insekten en nematoden (CPRO, H.J, Bosch,W.J. Stiekema)
Moleculaire resistentieveredeling tegen aardappelcysteaaltje met behulp van
monoclonale antilichamen (CPRO, F.van Engelen)
Analyse van Spodoptera-specifieke Bt-eiwitten (CPRO, H.J. Bosch)
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01.2.3.1
01.2.3.2
01.2.3.3

Plantibodies: aflexible approach to improve plants (CPRO, H.J. Bosch)
Ontwikkeling van chrysanten met resistentie tegen insekten (CPRO, H.J. Bosch,
W.J. Stiekema)
Inbrengen van antibacteriële genen bij roos om resistentie tegen in het vaaswater
voorkomende bacteriën te verkrijgen (CPRO, H.J. 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

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Hetonderzoek richtzichop hetgenererenvan kennisover enhet ontwikkelen van celbiologische
methoden om de genetische variatie te vergroten. De aandacht richt zich op chromosoomoverdracht, organeloverdracht, genoverdracht en op regeneratie. Uit het onderzoek wordt
kennis gegenereerd over de processen/factoren die (a) een rol spelen bij stabiele handhaving
en integratie van het ingebrachte erfelijke materiaal en over de expressie ervan, (b) genoominstabiliteit en (c) de regeneratie van getransformeerde cellen. De methoden worden
toepasbaar gemaakt voor zowel akker- als tuinbouwgewassen.

Aanleiding

De mogelijkheid om door middel van celmanipulatie DNA naar plantecellen over te dragen,
opent nieuwe wegen 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 en expressie van het
ingebrachte DNAenhetontbreken vandecompetentie vanveelgenotypen om getransformeerd
en geregenereerd te worden.

Doel

Het onderzoek isverdeeld in de thema's somatische celgenetica, transformatie en regeneratie.
Somatische celgenetica
Doel van het onderzoek is het verwerven van kennis betreffende stabiele handhaving en/of
introgressievansoortvreemdechromosomen in regeneranten verkregen na microprotoplastfusie
en in de volgende generatie planten. Bovendien wordt de expressie van de geïntroduceerde
chromosoomfragmenten en/of hele chromosomen bestudeerd in de soortvreemde nucleaire
achtergrond in relatie tot de fysische positie.
Transformatie
Het doel van het onderzoek is het verwerven van kennis betreffende de stabiele integratie en
expressie van het toegevoegde DNA in regeneranten en in de volgende generatie planten. In
dit onderzoek wordt kennis gegenereerd betreffende de competentie van cellen voor
transformatie en regeneratie.
Regeneratie
Het doel van het onderzoek is het verwerven van kennis betreffende factoren die een rol
spelen bij regeneratie van cellen geïsoleerd uit recalcitrante gewassen. De verkregen kennis is
van belang bij:
- het gericht overdragen en efficiënt tot expressie komen van het geïntroduceerde
genetische materiaal,
- het voorspellen van het expressiepatroon van het ingebrachte DNA in het kader van
biologische veiligheid,
- het toepasbaar maken van genoemde celbiologische technieken voor recalcitrante
gewassen in zowel akker- als tuinbouwgewassen. Op die manier kunnen nieuwe rassen
ontwikkeld worden met verbeterde kwaliteitseigenschappen zoals ziekteresistentie,
waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de bescherming van het milieu.

Planning

Somatische celgenetica
- Het onderzoek zal gericht zijn op analyse van de verkregen hybriden die één chromosoom
van aardappel en het volledige genoom van L.peruvianum bezitten. Deze analyse vindt
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plaats door middel van moleculaire en cytologische technieken. De expressie van
geïntroduceerde merkergenen wordt bestudeerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in
samenwerking met de vakgroep Erfelijkheidsleer van de LUW.
Transformatie
- Het histologisch onderzoek aan dunne-laag-weefselstrips zal zich concentreren op
correlaties tussen ploïdieniveau, celcyclus, transformatiepotentie en regeneratiecapaciteit.
- Het onderzoek aan stabiele DNA-integratie en expressie richt zich op ontwikkeling van
specifieke vectoren en de bestudering van de integratie en expressie in modelplanten en
recalcitrante gewassen.
Regeneratie
- Het regeneratie-onderzoek aan protoplasten zal zich richten op de morfologische
karakterisering van protoplasttypen die regenereerbaar zijn.
Andere relevante
programma's

25, 27, 31,130, 149, 184, 193, 220

Indicatie omvang

totaal 11 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

02112
02221
02271
02301
02312
02141

Protoplastregeneratie en somatische hybridisatie tulp en lelie (CPRO,J.CreemersMolenaar, I. Famelaer)
Transformatie van appel (CPRO, K. Puite)
Transformatie van biet (CPRO, RA. Krens)
Protoplastregeneratie van prei (CPRO,J. Creemers-Molenaar)
Karakterisering van cellen die competent zijn voor transformatie en regeneratie
(CPRO,J.Creemers-Molenaar, L. Gillissen)
Toepassing van microkernen bij de overdracht van partiële genomen (CPRO, H.A.
Verhoeven, Sree Ramulu)
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Programma 27

Regulatie en genetische modificatie van ontwikkelingsprocessen ten
behoeve van het plantenveredelingsonderzoek

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het onderzoekprogramma 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 reproduktie efficiënter kan plaatsvinden, en
de kwaliteit en/of het resistentieniveau van plantaardig uitgangsmateriaal wordt verbeterd.
Zwaartepunten in het programma zijn: regulatie van de embryogenese, hormonale regulatie
van de 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 ontwikkelingsprocessen
van planten geanalyseerd en de verantwoordelijke genen geïsoleerd. Door middel van
genetische modificatie wordt getracht ontwikkelingsprocessen te sturen in het belang van de
plantenveredeling.
Het door LNV gefinancierde onderzoek heeft vooral betrekking op het fundamenteelstrategische deel van het onderzoek. De kennis die in dat onderzoek wordt gegenereerd,
wordt toegepast in een aantal op toepassing gerichte, extern gefinancierde projecten.
Binnen het onderzoekprogramma worden vooral devolgende 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.
Gerelateerd aan deze onderzoekthema's worden een aantal extern gefinancierde projecten
uitgevoerd. Die betreffen onder meer: de ontwikkeling van methoden voor genetische
modificatie, de introductie van mannelijke steriliteit, de produktie van haploïde planten uit
microsporen en de verbetering van de kwaliteit van wortelstelsels.

Planning

Regulatie van de inductie van embryogenese in microsporen
- Het onderzoekprogramma over de embryogenese in microsporen wordt uitgebreid. De
nadruk zal liggen op de ontrafeling van de rol van 'heat-shock' eiwitten en op de
fosforylering/defosforylering van eiwitten. Een functionele analyse wordt uitgevoerd van
enkele belangrijke genen die een rol spelen bij de inductie. Genen uit heterologe
systemen, die de regulatie van de celdeling beïnvloeden, worden geïntroduceerd in
Brassica napus en hun effect op de microsporen-embryogenese wordt onderzocht. Het
onderzoek over de rol van fosfatidyl-inositol en calcium in de signaaltransductie die leidt
tot inductie van embryogenese wordt voortgezet. Het onderzoek over microsporenembryogenese betreft vooral LNV-financiering aangevuld met financiering via EGen BION.
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Modificatie van de ontwikkeling door introductie van genen betrokken bij het
hormoonmetabolisme
- Het door LNV gefinancierde onderzoek over de hormonale regulatie van de laterale
suppressormutant van tomaat (de diefloze tomaat) zal zich richten op een histologische/
fysiologische analyse van de meristeemvorming in deze mutant. In een internationaal
samenwerkingsverband zal de isolatie van het ls-gen via transposon tagging worden
voortgezet. Het effect van ro/-genen, geïntroduceerd in onderstammen, op de prestaties
van daarop geënte rassen zal verder worden onderzocht bij roos. Dit onderzoek wordt
grotendeels gefinancierd via NOVEM. Het hieraan gerelateerde onderzoek (LNVgefinancierd) aan genetische gemodificeerde wortels richt zich op de veranderingen in
hormoonsynthese en -gevoeligheid.
- Het onderzoek over de genetische manipulatie van tulp, dat wordt medegefinancierd door
het bloembollenbedrijfsleven, wordt afgerond. Het regeneratie/transformatie-onderzoek
aan anjer (extern gefinancierd) wordt gecontinueerd. Het zal zich deels richten op
implementatie van ontwikkelde methoden bij het bedrijfsleven en op een verdere
optimalisatie van de genetische modificatie van anjer. Het onderzoek wordt uitgebreid en
via genetische modificatie zal de houdbaarheid van anjer worden vergroot.
Regulatie en modificatie van de bloemontwikkeling en de gametogenese
- Van een aantal regulatiegenen (fbp-genen), geïsoleerd uit Petunia, wordt de functie in de
bloemorgaanvorming bepaald. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan genen die
betrokken zijn bij de vrouwelijke ontwikkeling. Dit fundamenteel-strategische onderzoek
isLNV-gefinancierd en uitgebreid met EG-contracten. Insamenwerking met het bedrijfsleven
wordt verder gewerkt aan de praktische toepassing van deze genen in andere gewassen.
In het onderzoek over de introductie van nms (nucleair gecodeerde mannelijke steriliteit),
eenextern gefinancierd onderzoek, zalvooral aandachtworden besteed aan het ontwikkelen
van een herstellersysteem en over de rol van flavonolen bij de mannelijke fertiliteit.
Andere relevante
programma's

25, 26, 31,148, 149, 184, 220

Indicatie omvang

totaal 15 mensjaar, waarvan 10 ten laste van LNV

Projecten

03.1.0.3
03.1.3.1
03.1.0.1
03.1.0.2
03.2.1.1
03.2.3.1
03.2.1.2
03.2.1.3
03.2.3.2
03.3.1.1
03.3.1.2
03.3.2.1

Karakterisering van de vroege stadia van de inductie van embryogenese in
microsporen (CPRO,Van Lookeren Campagne)
Signaaltransductie bij de embryogenese van Angiospermae (CPRO,van Lookeren
Campagne)
Ontwikkeling van methoden voor regeneratie en transformatie van anjer (CPRO,
J.J.M. Dons)
Genetische manipulatie van tulp: ontwikkeling van een regeneratie/transformatiemethode (CPRO,J.J.M. Dons)
Bestudering van de rol van cytokininen bij diefloze mutanten van tomaat door
middel van introductie van een cytokininesynthesegen (CPRO, Groot)
Onderzoek aan meristeemvorming bij tomaat met behulp van de dieflozeIsmutant (CPRO, Groot)
Genetische modificatie van rozeonderstammen ten behoeve van verhoging van
de energie-efficiëntie bij de produktie van snijrozen (CPRO,C.H. Hänisch ten Cate)
Modificatie van het wortelstelsel, met name de vertakkingsgraad, door introductie
van rolgenen (CPRO, C.H. Hänisch ten Cate)
Genetische modificatie van de houdbaarheid van anjer (CPRO,J.J.M. Dons)
Isolatie, regulatie en manipulatie van regulatiegenen die de bloemorganogenese
sturen (CPRO,A.J. van Tunen)
Introductie van nucleair gecodeerde mannelijke steriliteit (NMS) in land- en
tuinbouwgewassen (CPRO,A.J.van Tunen)
Genetische modificatie van de bloemontwikkeling (CPRO,A.J.van Tunen)
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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

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het programma omvat veredelingsonderzoek aan grassen, snijmaïs en tarwe, en een aantal
potentiële gewassen,waaronder hennep,gierstmelde, karwij endiverseoliegewassen. Kwaliteitsverbetering staat centraal, hetzij voederkwaliteit, afwezigheid van toxinen, vezelkwaliteit of
-gehalte en samenstelling van specifieke oliën of vetzuren. Verlaging van pesticidengebruik
wordt beoogdvia resistentieonderzoek enruimere rotatiesmet potentiële gewassen.Verbeterde
voederwaarde wordt nagestreefd om de milieubelasting door mineralen te verminderen.

Aanleiding

De hoofdproblemen van de Nederlandse landbouw wordt gevormd door te nauwe rotaties,
overschotten en een grote milieubelasting. De behoefte in de landbouw gaat uit naar hogere
efficiëntie bij lagere inputs, betere kwaliteit en minder milieubelasting, naar duurzame
produktie in geïntegreerde teelten, en naar alternatieve, met name industriële non-foodmarkten. De gewassen waaraan dit onderzoek wordt verricht vormen een zeer gevarieerd
pakket, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden tussen enerzijds de voeder- en
voedingsgewassen maïs, grassen en tarwe (Gramineeën), en anderzijds de potentiële
gewassen in het kader van de agrificatie, met nadruk op natuurlijke vezels, industriële oliën
en koolhydraten, en biologisch actieve stoffen.

Doel

Gramineeën
Bij de snijmaïs staat kwaliteitsverbetering centraal. Door een hogere voederwaarde en betere
verteerbaarheid wordt de output/input-ratio van het ruwvoer vergroot. De stikstofhuishouding
van de rundveehouderij wordt verbeterd doordat een betere afstemming van eiwit- en
energie-aanbod in het voer tot minder stikstofverliezen leidt. Betere kwaliteit van ruwvoer
biedt daarnaast de mogelijkheid de krachtvoerimportterug te dringen,waardoor de mineralenbalans van de veehouderij evenwichtiger kan worden. Krachtvoerimport kan eveneens
worden verminderd door bijprodukten van oliegewassen te vervoederen.
Kwalitatief hoogstaande produktie van ruwvoer is ook afhankelijk van de ziekteresistentie en
destresstolerantie van degewassen.Zo kan de hoeveelheid herbiciden worden teruggedrongen
door een betere persistentie van weidegrassen (minder inzaai nodig) en een betere voorjaarsgroei van maïs.
Bij de veredeling van grassen kan nog veel efficiëntiewinst geboekt worden door de gebruikte
methodieken te optimaliseren. Een van de doelstellingen van dit programma isdan ook, met
name bij Engels raaigras, hier aandacht aan te besteden. De aanwezigheid van toxinen in
tarwe door aantasting van de Fusar/umschimmel leidt tot verminderde voederwaarde en
problemen bij menselijke consumptie. Resistentieveredeling tegen deze ziekte is daarom een
noodzakelijk onderdeel van het programma. Hierbij wordt de interactie tussen schimmel en
waardplant ook op cel- en membraanniveau bestudeerd, teneinde betere aangrijpingsmogelijkheden voor selectie te verkrijgen.
Het programma zal gedegen kennis opleveren over de genetische beïnvloedbaarheid van
voederkwaliteit en stikstofgebruik van grassen en maïs. Daarnaast wordt genetisch basismateriaal geproduceerd met verbeterde eigenschappen, dat voor het bedrijfsleven nuttig zal
zijn. Inzicht in de waardplant-pathogeenrelatie bij tarwe-Fusarium zal leiden tot betere
selectiemogelijkheden voor het veredelingsbedrijfsleven.
Potentiële gewassen
De belangrijkste doelstellingen van het onderzoek aan potentiële gewassen zijn de landbouwkundige produktie van industriële grondstoffen en bouwplanverruiming.
Het onderzoek aan potentiële oliegewassen beoogt diverse soorten waarin unieke vetzuren
voorkomen, versneld te domesticeren, dat wil zeggen landbouwkundig aan te passen. Dit
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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 o.a.
smeermiddelen, verfprodukten en cosmetica. Het oude gewas karwij bevat de etherische olie
carvon in de vrucht, dat biologisch actief iso.a. alsspruitremmer in aardappel. Gebruikmakend
van bestaande genetische variatie wordt het gehalte aan carvon verhoogd en vastzadigheid
geïntroduceerd. Sinds kort is ook dille opgenomen.
Daarnaast beoogt het programma hennep-genotypen als leveranciers van vezels voor de
papierindustrie te ontwikkelen en gierstmelde-genotypen als leverancier van hoogwaardig
zetmeel en eiwit. Hierbij staan centraal genetisch onderzoek en selectiemethoden voor
hoeveelheid en kwaliteit van de vezels danwei zetmeelkorrels, resistentie tegen schimmels en
nematoden en, bij hennep een aanvaardbaar laag gehalte aan hallucinogène cannabinolen.
Belangrijke produkten van het onderzoek aan potentiële gewassen zijn verbeterde populaties
van de diverse potentiële gewassen alsmede karwij. Daarnaast wordt kennis ontwikkeld over
de genetische variatie ten aanzien van produktie- en kwaliteitseigenschappen, en worden
selectiemethoden specifiek voor de diverse gewassen uitgewerkt. Op termijn zullen van
enkele gewassen rassen worden ontwikkeld.
Samengevat is aan het einde van de looptijd van het programma bereikt:
Gramineeën
- kennis over de genetische beïnvloedbaarheid van de kwaliteit van maïs ten aanzien van de
kenmerken voederwaarde en verteerbaarheid;
- kennis over de mogelijkheden om resistentie tegen Fusarium in tarwe te introduceren
(waardplant-pathogeen-relatie);
- genetisch basismateriaal van maïs, gras en tarwe met verbeterde eigenschappen.
Potentiële gewassen
- kennis over genetische variatie ten aanzien van uniformiteit van groei, bloei en
zaadafrijping, alsmede zaadvastigheid van relevante potentiële gewassen 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, gierstmelde,
alsmede karwij.
Het bedrijfsleven en de EGzijn medefinancier van het onderzoek aan potentiële oliegewassen,
aan gierstmelde en aan Fusar/um-resistentie bij tarwe.
Het onderzoek aan resistentie tegen Fusarium in tarwe wordt voor 25% medegefinancierd
door het bedrijfsleven. Het onderzoek aan potentiële gewassen wordt voor 20% medegefinancierd door de EG.
Planning

In het kader van het resistentieonderzoek zal meer aandacht geschonken worden aan de
bestudering van resistentiemechanismen op cellulair en subcellulair niveau, terwijl ook, met
name bij de potentiële gewassen, routinematig met gebruikmaking van bestaande methodieken,
genotypen zullen worden beoordeeld op resistentie tegen een scala van belangrijke polyfage
plagen en pathogenen die in de Nederlandse akkers voorkomen.
Het kwaliteitsonderzoek aan maïs zal erop gericht zijn de kenmerken voederkwaliteit en
verteerbaarheid beter te beschrijven en hiervoor selectiemethoden te ontwikkelen. Bij de
potentiële gewassen zal het gebruik van de NIR (near infra red spectroscopy), NMR (nuclear
magnetic resonance) en GC(gaschromatografie) voor de indirecte meting van genetische
variatie voor kwaliteitseigenschappen verder worden ontwikkeld.
Bij de grassen zal aandacht worden besteed aan voortplantingssystemen, zoals apomixis en
sexuele polyploïdisatie, terwijl bij vele potentiële gewassen de nadruk blijft liggen bij selectie
voor domesticatie-eigenschappen.

Andere relevante
programma's

25, 26, 27, 56, 57, 60, 62, 131,215, 216, 217, 242
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Indicatie omvang
Projecten

totaal 20 mensjaar, waarvan 15ten laste van LNV
6104
6105
6106
6113
6114
6205
6212

6225
6301
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6310
6311

Genetisch fysiologisch onderzoek naar verteerbaarheid van celwanden bij
snijmaïs (CPRO, O. Dolstra)
Populatieveredeling voor het combineren van uniformiteit en groeikracht bij
Engels raaigras (CPRO,A.P.M, den Nijs)
Methodenonderzoek voor de veredeling van diverse grassoorten (CPRO,A.P.M,
den Nijs)
Genetisch fysiologisch onderzoek naar de effecten van lage temperatuur bij maïs
(CPRO,O. Dolstra)
Sexuele polyploïdisering van Engels raaigras (CPRO, M. Wagenvoort)
Veredelingsonderzoek naar de resistentie van wintertarwe tegen aantasting van
de aar door Fusar/um-soorten (CPRO, C.H.M. Snijders)
Optimalisering van het gebruik van de polygene resistentie tegen Fusariumaarziekte in tarwe door een verbetering van de DH-methode en het gebruik van
in vitro-selectie (CPRO, C.H.M. Snijders)
De rol van celmembranen bij resistentie van tarwe tegen aantasting van de aar
door Fusar/um-soorten (CPRO, C.H.M. Snijders)
Veredelingsonderzoek naar opbrengst, oogstzekerheid, en kwaliteit van karwij
en dille (CPRO, H. Toxopeus)
Veredelingsonderzoek aanpassing hennep aan de wensen van de verwerkende
industrie (CPRO,S. Hennink)
Introductie, evaluatie en documentatie van gene pools van olieproducerende
gewassen (CPRO, L. van Soest)
Strategieën voor evaluatie van potentiële oliegewassen (CPRO, F. Mulder)
Veredelingsonderzoek naar opbrengst en kwaliteit van Limnanthes alba, Crambe
en Dimorphotheca (CPRO, L. van Soest)
Veredelingsonderzoek naar opbrengst en kwaliteit van Euphorbia lagscae en
Lunaria annua (CPRO, F. Mulder)
Coördinatie NOP en VOICI (VOSFA) programma's (CPRO, L. van Soest, F. Mulder)
Introductie, evaluatie en veredeling van gierstmelde (CPRO, L. van Soest)
Veredeling van het multipurpose-gewas gierstmelde (CPRO, L. van Soest)
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Programma 37

Onkruidoecologie en -beheersing

programmaleider

dr. L.A.P. Lotz & dr.ir. M. Hoogerkamp -AB-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het programma betreft onderzoek naar biologische en ecologische principes van systemen
voor geïntegreerde en ecologische onkruidbeheersing. Erwordt gewerkt aan onkruid-schaderelaties, verbetering van de relatieve concurrentiekracht van het gewas (zowel versterking van
het gewas als verzwakking van het onkruid), verhoging van de effectiviteit van herbiciden en
het toepasbaar maken van biologische bestrijding.

Aanleiding

De onkruidbeheersing moet in de komende jaren ingrijpend gewijzigd worden. Uitgaande
van het regeringsbeleid (Meerjarenplan Gewasbescherming) zal de inzet van herbiciden vóór
het jaar 2000 met 40%, vergeleken met het gemiddeld gebruik in 1984-1988, dienen te
worden verminderd. Verder zal de afhankelijkheid van herbiciden moeten worden verkleind
en zal de emissie naar grond- en oppervlaktewater en naar de lucht zeer sterk moeten
worden gereduceerd. Bovendien zullen structurele veranderingen in de land- en tuinbouw,
zoals teeltintensivering, -extensivering, tijdelijke braaklegging, schaalvergroting, produktvernieuwing en overgang naar ecologische produktiesystemen, nieuwe problemen opleveren
ten aanzien van de onkruidbeheersing. Onkruidproblemen zullen in het algemeen moeilijker
op te lossen zijn naarmate het gebruik van herbiciden vermindert, het aantal herbiciden
afneemt als gevolg van strengere toelatingsprocedures en belangstelling van de chemische
industrie afneemt voor gewassen met een klein areaal.
Alternatieven voor chemische onkruidbestrijding die passen in moderne, geavanceerde
bedrijfsvoeringen, zijn beperkt beschikbaar. Voor de ontwikkeling van dergelijke alternatieven
ismeer kennisvereistten aanzienvan relevanteonkruid-oecologische en-fysiologische processen.
Tevens kan de werking van herbiciden verbeterd worden, waardoor minder werkzame stof
nodig isom 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 (inclusief
de biologische varianten daarvan), doch de resultaten kunnen ook worden toegepast in de
land-entuinbouw inontwikkelingslanden, enbij onkruidbeheersing buiten deagrarische sector.

Doel

Het verkregen inzicht in gewas-onkruidconcurrentie, werking en effectiviteit van herbiciden
en plant-pathogeeninteracties zal kunnen worden toegepast bij geleide onkruidbeheersingssystemen. Deze zullen, op hun beurt, leiden tot het, met aanvaardbare risico's, zoveel
mogelijk terugdringen van het totaal aan maatregelen van onkruidbeheersing, en bovendien
tot een verhoging van de effectiviteit van herbiciden en de toepasbaarheid van biologische
onkruidbeheersing. De verkregen componenten van systemen voor advisering zullen in het
algemeen nog nader getoetst moeten worden binnen een bedrijfssysteem door proefstations.
Het programma wordt grotendeels uit LNV-middelen gefinancierd.

Planning

Schaderelaties tussen gewassen en onkruiden
Experimentele gegevens voor onkruidschaderelaties uit elf verschillende landen zullen nader
geanalyseerd worden met een concurrentiemodel. Centraal daarbij staat de vraag in hoeverre
dichtheden van onkruiden,vroeg in het groeiseizoen bepaald,voldoende zijn om te voorspellen
of onkruidbestrijding economisch rendabel isvoor de teler. Voorspellingen gebaseerd op
dichtheden van onkruiden worden vergeleken met die welke gebaseerd zijn op het aandeel
van onkruiden in het totaal bladoppervlak (gewas en onkruiden).
Voor grasland wordt nagegaan in hoeverre Poaannua (straatgras) nadelige gevolgen heeft
voor de groei van Lolium perenne (Engels raaigras). In 1994wordt het onderzoek naar de
invloed van de ruimtelijke verdeling van Poa annua op de opbrengst afgesloten.
Een populatiedynamisch model voor het onkruid Galium aparine (kleefkruid; modelonkruid)
wordt gevalideerd met experimentele resultaten van vierjarige gewasrotaties. De resultaten
zullen zodanig worden geformuleerd dat ze overgedragen kunnen worden aan het
praktijkonderzoek in de vorm van een module voor een teeltbegeleidingsprogramma.
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Verbetering van de concurrentiekracht van het gewas
Speciale aandacht zal worden geschonken aan de bevindingen van het praktijkonderzoek ten
aanzien van reeds overgedragen onderzoekresultaten, om na te gaan in hoeverre nog
aanvullend strategisch onderzoek nodig is om te komen door raskeuze en selectie tot een
meer concurrentiekrachtig gewas van suikerbieten.
Verhoging van de effectiviteit van herbiciden
Hetonderzoek in 1994iserop gericht om inzicht te verschaffen in dewijze waarop toegevoegde
stoffen alsammoniumsulfaat, ureum, afbreekbare oppervlakte-actieve stoffen en emulgeerbare
oliën de effectiviteit van herbiciden verhogen. Het werkingsmechanisme van de stoffen wordt
onderzocht en de resultaten worden gebruikt om van onderzoekers bij proefstations en
regionale onderzoekcentra te adviseren.
Tevenswordt experimenteel onderzoek uitgevoerd betreffende de invloed van weersomstandigheden op de effectiviteit van herbiciden. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de invloed
van de watervoorziening op de effectiviteit van systemisch werkende bladherbiciden.
Onderzoek zal gestart worden naar de invloed van subletale doseringen herbiciden op de
groei, ontwikkeling en het schadelijk effect van onkruiden.
Het ontwikkelen van een biologische bestrijdingsmethode
Ascochyta caulina tast bladeren en stengels van melganzevoet aan. Onder geconditioneerde
omstandigheden wordt onderzocht welke factoren (o.a. sporendichtheid, plantstadium,
lengte dauwperiode) invloed hebben op de graad van aantasting. Onder veldomstandigheden
wordt de invloed van aantasting op het concurrentievermogen van melganzevoet ten opzichte
van de gewassen suikerbiet en maïs onderzocht. De resultaten zullen worden geëvalueerd
met een simulatiemodel voor gewas-onkruid-concurrentie en gepubliceerd.
Cirsium arvensewordt systemisch aangetast door Pucciniapunctiformis, indien de (ondergrondse)
wortelknoppen worden geïnfecteerd. Onderzoek is erop gericht om het aantal knopinfecties
onder veldomstandigheden te vergroten.
Andere relevante
programma's

43, 48, 110, 218

Indicatie omvang

totaal 10 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

769
770
773
806
813
815
821
860
872

Kwantificeren van gewas-onkruid-interacties ten behoeve van geïntegreerde
landbouw (AB, LA.P. Lotz)
Herinzaai en doorzaai van grasland; criteria en effecten (AB, M. Hoogerkamp)
Werking van herbiciden in relatie tot groei en ontwikkeling van planten (wordt
vernieuwd) (AB, D.H. Ketel)
De invloed van de formulering op de effectiviteit van herbiciden: de opname van
herbiciden via het bladoppervlak (AB, H. de Ruiter)
Populatiedynamica van onkruiden bij geïntegreerde bedrijfsvoering in de
akkerbouw (AB, L.A.P. Lotz, R.M.W. Groeneveld)
Ontwikkeling van criteria voor beperking van het herbicidengebruik in granen
(AB, J.Wallinga, L.A.P. Lotz)
Effect van inheemse pathogène schimmels op de concurrentiekracht en populatiedynamiek van onkruiden (AB, C. Kempenaar, P.C. Scheepens)
Werkzaamheid van pathogèneschimmels alsmogelijk biologisch bestrijdingsmiddel
tegen onkruiden (AB, P.C. Scheepens)
De invloed van subletale doseringen van herbiciden op groei, ontwikkeling en
schadelijkheid van onkruiden (AB, M. Hoogerkamp, D.H. Ketel)
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Programma 43

Emissie-arme en veilige gewasbeschermingstechnieken

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Verbeterde toediening van gewasbeschermingsmiddelen vormt een belangrijk onderdeel van
de doelstellingen in het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG). Dit programma beoogt
ontwikkeling van meettechnologie en vaststelling van depositie en emissies, basisonderzoek
naar nieuwe technieken en technologie voor verbeterde depositie, beperking van emissie en
onderzoek naar de effecten die de veiligheid van de toepasser en gebruiker betreffen.

Aanleiding

Het Nederlandse beleid heeft in het vergaderjaar van de Tweede Kamer '90/'91 het
Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG) 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 gemiddelde verbruik in de periode
1984-1988.
Daarnaast moet de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu met tenminste
de volgende percentages worden teruggebracht:
- 1995: lucht 30%, bodem/grondwater 40% en oppervlaktewater 70%;
- 2000: lucht 50%, bodem/grondwater 75% en oppervlaktewater 90%.
Middelen of toepassingen daarvan die uit het 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 voor de vaststelling van depositie en emissies, nieuwe
toedieningstechnieken, verwerking van restanten spuitvloeistof en een veilige toepassing zijn
oplossingsrichtingen om tegemoet te kunnen komen aan de geschetste doelstellingen van het
MJPG.

Doel

- Ontwikkeling van meetmethodieken voor het vaststellen van depositie, verdeelpatronen
en emissies bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen. Kwantificering van de
verschillende factoren die van invloed zijn op depositie en emissie van gewasbeschermingsmiddelen bij de toediening. Het vertalen van de resultaten naar nieuwe technologieën
voor emissiebeperkende toediening.
- Onderzoek naar basisprincipes voor technieken en technologie voor de toediening van
gewasbeschermingsmiddelen met een verbeterde depositie (lagere dosering, uniformere
verdeling). Vermindering van emissies naar omgeving (drift) en bodem, resulterend in
prototypen die toepasbaar zijn in de gewasbeschermingsonderzoek.
De resultaten kunnen worden benut in het beleid en de praktijk (landbouwbedrijfsleven,
machinefabrikanten, waterschappen e.a.) en geven richting aan en stimuleren nieuwe
ontwikkelingen voor een emissiearme en veilige toediening van gewasbeschermingsmiddelen.
Het effect van de toepassing van de onderzoekresultaten zal bijdragen aan het verminderen
van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, reducties van emissies en methoden voor
een veilige toepassing.

Planning

De meettechnologie voor de depositie wordt verder operationeel gemaakt. Hierbij zal onder
andere het gebruik van beeldanalysetechnieken operationeel worden gemaakt. In een aantal
praktijkproeven worden de metingen aan verbeterde toedieningstechnieken (tunnelspuiten,
luchtondersteuning) voortgezet. In samenwerking met enkele proefstations worden emissieen depositiemetingen uitgevoerd bij verschillende nieuwe spuittechnieken. Nieuwe prototypes
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voor emissiebeperkende toedieningstechnieken zullen verder aangepast of gerealiseerd, en
onderzocht worden op depositie en emissiebeperking. Devalidatie van het driftmodel,
waarin de fysische factoren van het driftproces zijn verwerkt, wordt verder gevalideerd in
specifiek ingerichte proeven.
Andere relevante
programma's

37, 101, 147, 198

Indicatie omvang

totaal 8 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

12.1.10
12.1.20
7246
820

Meettechnologie en bepaling van depositie en emissies bij de toediening van
gewasbeschermingsmiddelen (IMAG, J.F.M. Huijsmans)
Nieuwe emissiebeperkende technieken en technologie voor de toediening van
gewasbeschermingsmiddelen (IMAG, R.P.van Zuydam)
Chemisch onderzoek bij de verbetering van toedieningstechnieken voor
bestrijdingsmiddelen (SC,J.H. Smelt)
Invloed van de toedieningstechniek op de effectiviteit van herbiciden (AB,
J.M. Knoche)
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Programma 48

Agro-ecologie en geïntegreerde landbouw

programmaleider

prof.dr.ir. H. van Keulen - AB-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Samenvatting

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

Aanleiding

De gangbare landbouwproduktiesystemen voldoen vaak niet aan het criterium van 'duurzaamheid', in de zin van het op middellange en lange termijn vermijden van ongewenste
economische, ecologische, milieukundige en maatschappelijke effecten. Daarom bestaat er
behoefte aan het ontwikkelen van alternatieve produktiesystemen, die wel voldoen aan dit
criterium. De kaders voor het onderzoek worden onder meer gegeven in de Structuurnota
Landbouw (SNL), het Meerjarenplan Gewasbescherming en het Nationaal Milieubeleidsplan.

Doel

Doel is het ontwerpen, analyseren en toetsen van geïntegreerde teelt- en bedrijfssystemen,
die niet alleen voldoen aan economische doelstellingen, maar evenzeer aan maatschappelijke
doelstellingen, zoals verantwoord milieubeheer, natuurbescherming en veilige voedselvoorziening. Dit betreft teelt- en bedrijfssystemen in de akkerbouw, de vollegrondsgroenteteelt,
de bloembollenteelt en de melkveehouderij.
Het programma wordt grotendeels uit LNV-middelen gefinancierd.

Planning

Geïntegreerde plantaardige produktiesystemen
Het project rond de introductie van geïntegreerde produktiesystemen in de akkerbouw
(project 795) zal in 1994worden afgesloten met een gezamenlijk verslag van de deelnemende
instellingen. In dit verslag zullen de technische en (een deel van) de bedrijfseconomische
resultaten van de deelnemende praktijkbedrijven worden geëvalueerd, mede tegen de
achtergrond van modelmatig verkende bedrijfsscenario's.
Het project rond de ontwikkeling van methoden voor het ontwerpen, toetsen en optimaliseren
van geïntegreerde plantaardige produktiesystemen (project 796) wordt eveneens in 1994
afgerond. Het project heeft een bijzondere invulling gekregen in de richting van de bloembollensector. De beperkt beschikbare kwantitatieve gegevens in deze sector zijn vooral gebruikt
voor het ijken van de modellen. Toetsing van het eindresultaat zal daarom in mindere mate
mogelijk zijn dan bij het eerder genoemde akkerbouwproject.
De ervaringen bij voornoemde twee projecten hebben aanleiding gegeven tot het formuleren
van een nieuw project, waarbij met verwante instituten elders in Europa zal worden samengewerkt. Met dit project kan in 1994worden gestart mits EG-financiering beschikbaar komt.
Als bij de projecten 795 en 796 zal het een mix betreffen van experimenteren en simuleren.
Doelen en middelen zullen daarbij worden opgeschaald naar een Europees niveau.
Het project rond de invloed van wintergewassen op de benutting en verliezen van stikstof
(project 818) zal in 1994 worden afgerond. In het onderzoek op zandgrond vinden gedurende
dewinter van '93/'94 nog uitspoelingsmetingen plaats,waarna deverslaggeving van de tweede
onderzoekperiode (1991-1993) kan worden afgerond. Het onderzoek dat tussen 1981 en 1992
op kleigrond plaatsvond, zal naar verwachting in 1994meteen eindrapport worden afgesloten.
Melkveehouderij en milieu
De resultaten van de in 1993 uitgevoerde interactieve meervoudige doelprogrammering
(IMDP) voor de melkveehouderij zullen in een proefschrift worden gepubliceerd. Hierbij zal
ook aandacht worden besteed aan de voor- en nadelen van deze methode. Als er externe
financiering voor beschikbaar komt, zal worden gewerkt aan uitbreiding van het modelinstrumentarium voor de melkveehouderij met fosfaatstromen.
In het kader van de projecten 840 en 854 wordt gewerkt aan kwantificering van de mogelijke
interacties tussen verschillende landbouwsectoren in een regio.
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Op het proefbedrijf voor melkveehouderij en milieu wordt de monitoring en beoordeling van
het in 1992 gestarte bedrijfssysteem dat moet voldoen aan stringente milieunormen, voortgezet. Tevens wordt experimenteel onderzoek uitgevoerd dat gericht is op vergroting van het
inzicht in het functioneren van het systeem en op identificatie van mogelijke verbeteringen.
Het uit het EG-programma AIR gefinancierde project 'Reducing inputs and losses of nitrogen
and energy on dairy farms', waarin wordt geparticipeerd door onderzoekinstellingen uit
Nederland (twee), Denemarken, Schotland, Italië en Spanje, richt zich op ontwikkeling van
bedrijfssystemen met weinig externe inputs. Dit wordt nagestreefd via onderzoek dat is
gericht op verbetering van de stikstofbenutting door het vee, op verhoging van het aandeel
en de kwaliteit van de op het eigen bedrijf geproduceerde voeders, en op verbetering van de
nutriëntenbenutting uit de geproduceerde dierlijke mest. In het kader van project 861 wordt
het gebruik van drijfmest als enige bron van fosfaat en kalium op grasland, en de effecten
van emissiearme mestaanwending op gras-klavermengsels onderzocht.
Andere relevante
programma's

37, 50, 178, 187, 216, 218

Indicatie omvang

totaal 7 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

Geïntegreerde plantaardige produktiesystemen
795
Introductie van geïntegreerde produktiesystemen in de akkerbouw: optimale
bedrijfsscenario's vanuit regionaal perspectief (AB,J.J. Schröder, B. Habekotté)
Ontwikkeling van methoden voor het ontwerpen, toetsen en optimaliseren van
796
geïntegreerde plantaardige produktiesystemen (AB,J. Schans, H. van Keulen;
LUW-TPE,W.A.H. Rossing)
Invloed van wintergewassen op de benutting en verliezen van stikstof (AB, L. ten
818
Holte, J.J. Schröder)
XXX
Evaluatie en optimalisatie van duurzame akkerbouwsystemen voor de Europese
Gemeenschap (AB, H. van Keulen, A.J. Haverkort)
Melkveehouderij en milieu
779
Deontwikkeling vaneen melkveebedrijf op zandgrond bijstringente milieunormen
(AB, H.F.M. Aarts; CLM, N. Middelkoop; PR,A.B. Meijer)
840
Gebiedsgewijze integratie van veehouderij en akkerbouw: vormgeven aan
landbouw met verbrede doelstelling (AB,vacature, G.W.J. van de Ven, J. Schans)
854
Stofstromen in de Nederlandse landbouw: nutriëntenstromen in de zandgebieden
(AB, H.F.M. Aarts; LEI,J. Dijk)
861
Beperking van het gebruik van kunstmest en aangekocht voer op melkveebedrijven
(AB, H.G. van der Meer, T. Baan Hofman)
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Programma 50

Simulatie van gewasgroei en kwantitatieve analyse van plantaardige
produktie

programmaleider

prof.dr. F.W.T.Penning de Vries - AB-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1994

Samenvatting

Mogelijkheden van wiskundige modellen worden verbreed om groei van gewassen 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 onderzoekinstrument 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 mateworden goedgetestemodellen gebruikt voorvoorspelling, beleidsvoorbereiding
en planning binnen en buiten Nederland ten aanzien van agro-ecologische zonering en
verkenning van gevolgen van scenario'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

Ontwikkeling envalidatie van simulatietechnieken ten behoeve van 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 (GIS) en
Interactieve Multiple Goal Linear Programming, waarbij nauwkeurigheden van invoer en
uitvoer aan elkaar gerelateerd worden.
Het ontwikkelen van gebruikersvriendelijke simulatiemodellen voor gewasgroei en produktie
- 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 enerzijdsroutinegebruik enbewerkingvanresultaten metstandaardprogramma's toelaat, enanderzijds de geavanceerde gebruiker toegang blijft geven tot het basismodel. Daarnaast is standaardisatievan meercomponenten die het basismodelvormen,gewasgroeimodules, gewenst.
- Verwacht resultaat: een eerste operationele versie van een dergelijke interface, alsmede
een tiental standaard-gewasgroeimodules.
Het aanpassen van modellen en modeltoepassingen voor simulatie van morfogenetische
processen
- In een aantal onderzoekingen moet het gewasgroeimodel worden uitgebreid of moeten
nieuwe technieken worden 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 publikaties waarin
de gestelde vragen volledig danwei voorlopig worden beantwoord.
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Daarnaast is er nog een aantal belangrijke onderwerpen waaraan wegens tijdgebrek
onvoldoende aandacht kan worden besteed. Dit betreft met name de simulatie van
aantalsdynamiek van plantorganen, van morfologie en van veroudering.
Het programma wordt grotendeels uit LNV-middelen gefinancierd.
Planning

Een prototype van de interface, gebruikersvriendelijke schil en gestandaardiseerde modules
voor gewasgroei en waterbalans zal in enkele projecten worden getest en verder uitgebouwd.
Met het expertisecentrum DLO/LUW zal worden overlegd of, en zo ja op welke wijze, het
gehele simulatiepakket kan worden verspreid. Onderzoek met betrekking tot opschalen en
nauwkeurigheid van modellen zal met enkele publikaties worden afgerond.
Met collega-instellingen van DLO en LUW zal worden verkend in welke richting een vervolgprogramma noodzakelijk is. Daarbij zullen ook de mogelijkheden tot samenwerking met
buitenlandse instellingen goed worden verkend.

Andere relevante
programma's

48, 110, 122, 178, 216, 217

Indicatie omvang

totaal 6 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

771
772
785
787
802
823

839

855

856

1160

Statistischeondersteuning van het onderzoek (AB,J.Withagen; GLW,M.J.W.Jansen)
Informatica-ondersteuning van het onderzoek (AB, D.W.G. van Kraalingen)
Aangepastheid en oogstzekerheid van de aardappelteelt in (sub)tropische
gebieden (AB, P.L. Kooman, A.J. Haverkort, F.W.T.Penning de Vries)
Modelontwikkeling voor adviessystemen ter ondersteuning van geïntegreerde
onkruidbeheersing (AB, B.J. Schnieders, L.A.P. Lotz)
Analyse en modellering van de stikstofdynamiek in bodem en plant van
geïrrigeerde rijstvelden (AB, N.C. Stutterheim (AIO), H.F.M, ten Berge)
Wiskundig onderzoek naar de intrinsieke nauwkeurigheid van resultaten van
simulatiemodellen (GLW, M.J.W.Jansen; AB, F.W.T.Penning de Vries, D. van
Kraalingen)
Vergroting van de toegankelijkheid van weersgegevens ten behoeve van
gewasgroeisimulatie en agro-ecologisch onderzoek (AB,W. Stol, D.W.G. van
Kraalingen)
Verbetering van modellen voor onderzoek naar het functioneren van gewassen
en naar gewas-milieu-interacties (AB, F.W.T.Penning de Vries, D. van Kraalingen;
LUW-TPE,J. Goudriaan)
Toepassing van gewas- en bodemmodellen voor onderzoek naar duurzame
plantaardige produktiesystemen, met name in ontwikkelingslanden (AB, H. van
Keulen, F.W.T.Penning de Vries; LUW-TPE, R. Rabbinge)
Toepassing van de continuümmechanica in de plantkunde (AB, P.A.C. Raats)
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Programma 56

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

programmaleider

dr. J.T.P. Derksen, dr. M.J.J.M. van Kemenade & dr. H. Tournois -ATO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het programma isgericht op het creëren van nieuwe afzetmogelijkheden voor landbouwprodukten door industriële verwerking tot hoogwaardige half- en eindprodukten. Hiertoe
wordt onderzoek verricht naar het vaststellen van specifieke eigenschappen van plantaardige
grondstoffen voor industriële verwerking, het ontwikkelen van speciale modificatiemethoden
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. Het verwerkingsonderzoek is het scharnierpunt van de agrificatie en
richt zich vooral op hoogwaardige toepassingen door middel van industriematige valorisatie
vanvezelsen cellulose, koolhydraten, eiwitten,vetzuren en lipiden en secundaire metabolieten.
Het onderzoek is sterk multidisciplinair van karakter omdat economisch rendabele industriële
toepassingen veelal slechts ontwikkeld kunnen worden door middel van 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 en fysische 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

Doel van het programma is allereerst 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 specificatiesvastgesteld die voor industriële toepassingen zeer belangrijk,
doch meestal voor een belangrijk deel onbekend zijn. Het aandeel van LNV in dit programma
bedraagt ruim 30 personen, waarbij moet worden aangetekend dat de programmaplaatsen
die zijn verbonden met het onderzoek aan hennep in 1994 komen te vervallen.
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 wordt onderzoek uitgevoerd
naar de relatiestussenstructuren enchemische enfysische eigenschappen vandecomponenten.
Chemische, fysische en biotechnologische processtappen worden ontwikkeld en via ketenmodellering vergeleken en geëvalueerd, teneinde nieuwe milieuvriendelijke energiezuinige,
rendabele processen te ontwikkelen. Bovendien wordt onderzoek uitgevoerd naar de
ontwikkeling en toepassing van afbreekbaarheidstoetsen voor o.a. polymeren. Nieuwe
activiteiten hebben betrekking opo.a.oxidatievan koolhydraten enstabiliteitvan smeermiddelen
uit oliën. Tegen het einde van de planperiode mag verwacht worden dat aanzienlijke kennis
verzameld is over chemische structuren en technische specificaties van een aantal belangrijke
plantaardige grondstoffen voor industriële verwerking met name van vlas voor bouw- en
composietmaterialen, hennep voor pulp en papier, zetmeel voor thermoplastische materialen,
inuline voor voedsel- en 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 zijn over de
relaties tussen de chemische samenstellingen en structuren van agrovezels, zetmeel, inuline
en lipiden en hun kwaliteit voor de technische toepassingen. Methoden voor het efficiënt
bepalen van kwaliteitscriteria en eigenschappen zullen zijn ontwikkeld en verder op korte
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termijn beschikbaar komen voor karakterisering van zowel grondstoffen als half- en
eindprodukten. Het applicatie-onderzoek zal voor een aantal toepassingen, veelal in
samenwerking met 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.
De kerntaken van het ATO-DLO richten zich in principe op het primaire (verse) produkt in de
na-oogstfase en de verwerking van het primaire produkt tot voedsel- en nietvoedselprodukten. Hiermee is onlosmakelijk verbonden dat inzicht moet worden verkregen in
de achtergronden waarmee kwaliteit wordt beschreven (indicatoren) en het verloop van
kwaliteit. Bij grondstoffen die een niet-voedseltoepassing hebben spelen kwaliteitsfactoren
als smeltpunt, gelerende en chelerende eigenschappen, schuimvorming, kleefkracht en
vezelopbouw een rol. Hiermee wordt de belangstelling voor kwaliteit teruggevonden binnen
dit ATO-programma ten aanzien van:
1. Oliën en glyceriden:
- kwaliteit in relatie tot oogsttijdstip,
- modificatie van glyceriden in relatie tot specifieke toepassingseisen.
2. Eiwitten:
- relatie tussen verwerkbaarheid en kwalitatieve eigenschappen van tarwegluten,
- onderzoek naar emulgeerbaarheid, schuimvorming en kleefgedrag van eiwitten.
3. Agrovezels:
- karakterisering van kwaliteitseisen en ontwikkeling van opwerkingsmechanismen gericht
op verbetering van de kwaliteit van vezels uit hennep en vlas met het oog op specifieke
toepassingen in bij voorbeeld papier, kunststofversterking.
4. Koolhydraten:
- relatie tussen structuur en verwerkbaarheid, bij voorbeeld in relatie tot thermoplastische
en chelerende eigenschappen,
- relatie tussen structuur en biologische afbreekbaarheid.
Ten aanzien van de voortzetting van het agrificatie-onderzoek geldt, dat in de context van
oogstplan-vernieuwing en de reductie van landbouwoverschotten totaal ongeveer 100
medewerkers bij het ATO-DLO worden ingezet voor de ontwikkeling van processen en
produkten uitgaande van akkerbouwgewassen en organische afvallen voor industriële
toepassingen. Het onderzoek spitst zich toe op toepassing van agrovezels, koolhydraten,
eiwitten, oliën en secundaire plantestoffen.
Het ATO-DLO streeft daarbij een veelomvattende, markt-georiënteerde, multi-disciplinaire
R&D-strategie na, met het oog op een gewenste vergroting van industriële (non-food-)
toepassing vangewassen alshennep,vlas,aardappel,cichorei,grassen,tarwe, quinoa, aardpeer,
bonen en erwten, raapzaad en nieuwe oliezaden als crambe, dimorphoteca, limnanthes en
lesquerella. De meest veelbelovende technologieën en produkten worden geselecteerd na
zorgvuldige evaluatievan marktpotenties envervolgens gecommercialiseerd. Inhet verwerkingsonderzoekprogramma worden volledige produktieketens bestudeerd, inclusief de oogst in
verhouding tot opbrengst en kwaliteit, opslag en verwerking, produktontwikkeling en
evaluatie, evenals de eraan gelieerde marketingstudies en economische aspecten.
De specifieke voordelen van plantaardige grondstoffen worden gedefinieerd in verder
onderzoek, waarbij chemische en morfologische studies naast fysische en chemische
karakteriseringen worden uitgevoerd. Vervolgens worden procestechnologieën die de
toepassing van specifieke voordelen van de grondstoffen dichterbij brengen, ontwikkeld of
aangepast. Grondstoffen die zich daarbij positief onderscheiden op kostprijsniveau ten
opzichte van minerale grondstoffen, zoals thermoplastische koolhydraten versus polyethyleen/
polypropyleen en agrovezels versus glasvezels voor toepassing in composietmaterialen, krijgen
extra aandacht. De huidige activiteiten worden voornamelijk mogelijk gemaakt door een
actief gebruik van speciale programma's, die financiering van dit type onderzoek mogelijk
maakt. Vanwege het ontbreken van een duidelijke market-pull voor niet-voedselprodukten is
een ondersteuning vanuit externe programma's essentieel voor het voortzetten van op
agrificatie gerichte projecten. Waar mogelijk zet het ATO-DLO zich derhalve in bij een actieve
voorlichting van alle mogelijke doelgroepen die de basis dienen te leveren voor een
voortzetting van op agrificatie gerichte programma's.
Planning

Industriële gewassen, eiwitten en vetzuurtechnologie (dr. J.T.P. Derksen)
Oliën: Optimalisatie van een nieuwe en veel efficiëntere membraanreactor en (ontwikkeling
en) toepassing van efficiënte lipasen voor modificatie van triglyceriden uit onder andere
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koolzaad en crambe. Studie naar de samenstelling en kwaliteit van oliën en glyceriden in
relatie tot het oogsttijdstip wordt afgerond en verschuift richting bewaring, extractie en
modificatie. Ontwikkeling van membraantechnologieën (pervaporatie, nanofiltratie) voor
efficiënte processing van oliën en vetzuren.
Eiwitten: Ontwikkeling van bioafbreekbare coatings van eiwitten en structuur/functie relatieonderzoek. Het applicatie-onderzoek zal veel aandacht krijgen. Exploreren van nieuwe
eiwitgewassen en van eiwit uit de nieuwe oliegewassen wordt voortgezet. Onderzoek naar
de relatie tussen de verwerkbaarheid van tarwe en gluten, en de kwalitatieve en kwantitatieve
eiwitsamenstelling zal worden uitgebouwd en verdiept.
Agrovezels en cellulose (dr. M.J.J.M, van Kemenade)
Het onderzoek naar specifieke en preferente vezelkarakteristieken verschuift van chemische
karakterisering naar moleculair-fysische en oppervlakte-structuurkarakterisering. 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. In deze periode zal onderzoek
worden opgezet naar de ontwikkeling van een snelle, objectieve en praktijkgerichte kwaliteitstoets voor (vlas)vezels. De ontwikkeling van modificatiemethoden voor toepassing in nieuwe
industriële produkten zal zich vooral op goedkope en milieu-acceptabele processen richten.
Op basis van de ontwikkelde kennis kan meer gericht een start worden gemaakt met
applicatie-onderzoek. Onderhandelingen met potentiële doelgroepen met het oog op
applicatie-onderzoek zijn gestart en worden verder uitgebreid.
Nieuwe eiwit- en veevoedergewassen: De ontwikkeling van microbiologische en enzymatische
methoden voor afbraak van ANFszal zich concentreren op neutralisatie van protease-inhibitors.
Naast selectie van schimmelstammen zal gewerkt worden aan isoleren van selectieve bacteriën
inspecialeophopingsmedia in(semi-continu)reactoren.Anaërobe schimmelsvoor enzymproduktie
zullen worden gekweekt voor laboratoriumschaal-produktie van specifieke enzymen, welke
zullen worden geëvalueerd voor hun specifieke celwandafbrekende activiteit, maar ook in
verband met mogelijkheden voor ontsluiting vanvezelsenomzetting vanorganische reststoffen.
Procestechnologie en produktontwikkeling voedsel en niet-voedsel (dr. H. Tournois)
Koolhydraten: Ten behoeve van thermoplastische verwerking van zetmelen wordt onderzoek
uitgevoerd aan destructureringsprocessen, structuureigenschappen en (bio)chemische en
fysische modificaties. Het onderzoek richt zich op toepasbaarheid van reguliere polymeerchemische concepten op biopolymeren in het algemeen en zetmeel in het bijzonder. Hierbij
worden nieuwe theoretische concepten ontwikkeld. De complexe relaties tussen de chemische
en fysische structuur van zetmeel en de thermische en mechanische eigenschappen tijdens en
na verwerking worden in detail onderzocht met röntgendiffractie, NMR, FT-IRen DTMA, DSC,
trekbank, etc. Structuuropheldering van inuline met behulp van geavanceerde NMR-technieken
en moleculaire dynamica, en studie van relatie tussen structuur en fysische eigenschappen
wordt uitgevoerd ten behoeve van nieuwe toepassingen. Dit omvat eveneens chemische en
enzymatische modificaties van het molecuul. Modificatie van polymère koolhydraten door
middel van oxidatieve processen wordt onderzocht met efficiënte stoïchiometrische methoden
met regeneratie van de oxidant met katalytische methoden. De kinetiek en het mechanisme
van deze oxidatieve processen worden in detail onderzocht alsook mogelijkheden voor
toepassingen incontinue processen.Onderzoek naar afbreekbaarheid van industriële produkten
op basis van agrarische grondstoffen wordt uitgebouwd tot een volledig testprotocol voor
anaërobe, aërobe, natte en droge condities en zal worden ingezet bij feitelijk testonderzoek.
Met deze tests zal de relatie tussen fysische en chemische structuur en de biologische
afbreekbaarheid worden onderzocht.
Andere relevante
programma's

57

Indicatie omvang

totaal 50 mensjaar, vaarvan 25 ten Laste van LNV

Projecten

5.01.01
5.01.02
5.01.03
5.01.04

Biochemisch en morfologisch solv-onderzoek aan bast- en houtvezels in hennep
(ATO,J.E. Harsveld-van der Veen)
Onderzoek naar de perspectieven van gescheiden verwerking van bast- en
houtvezels van hennep (ATO,A.K. Janssen, P.V. Bartels)
Anaërobe voorontsluiting van vezels uit hennep (ATO)
Biodegradatie van lignine uit hennep (ATO, F.P. de Vries)
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5.01.05
5.01.06
5.01.07
5.01.09
5.01.10
5.01.11
5.01.20
5.01.21
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

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.J.M, van Kemenade, M.J. de Smet)
Anaërobe zuivering van afvalstromen van hennepverwerking (ATO, M.J.J.M. van
Kemenade)
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)
Modificatievan natuurlijke vezelsvoortoepassing inbouw- en composietmaterialen
(ATO,J.E.G. van Dam)
Derelatietussen deverwerkbaarheid vantarwe en de kwalitatieve en kwantitatieve
samenstelling van de opslageiwitten (ATO,J.T.P. Derksen, 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 epoxyvetzuren (ATO, H. Tournois, F.P. Cuperus)
Oxydatie van koolhydraten ten behoeve van agrificatie (ATO,H.Tournois, D.de Wit)
Milieuvriendelijke verpakkingen op basis van tarwe (ATO,J.M. Vereijken)
Biologisch afbreekbare produkten (foliën,coatingsenvormen) op basisvanthermoplastischzetmeelvoortoepassing indetuinbouw enbij levensmiddelen (ATO,H.Tournois)
Ontwikkeling van (bio-)technologische methoden voor enzymatische omzetting
van ANFs (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 ontbliesmethoden, 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 C02-extractie van oliën (ATO, F.P. Cuperus)
Enzymatische hydrolyse vantriglyceriden uit oliehoudende zaden (ATO, J.T.P.Derksen,
F.P. Cuperus)
Opbrengst- en kwaliteitsonderzoek van olie en vetzuren uit oliehoudende
zaadgewassen (ATO,J. Derksen)
Effecten vancelwand,celinhoud ende interactie met enzymen en 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 antilichamen 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)

34

Programma 57

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

programmaleider

dr. H.J. Huizing - 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
steeds in het onderzoek staat de toepassing van (micro-)organismen en delen daarvan centraal.

Aanleiding

Binnen de situatie die zich afspeelt rond de landbouwproblematiek bestaat er een toenemende
noodzaak voor vergroting of in ieder geval een bestendiging van de afzet van het Nederlandse
primaire produkt, zowel vanuit de akkerbouw als de tuinbouw. Echter ook in die gevallen
dat de afzet momenteel nog gewaarborgd lijkt, is er een toenemende belangstelling voor
processen die de rentabiliteit van het eindprodukt (verkregen bijvoorbeeld via verwerking tot
voedingsprodukten) kunnen verhogen. In deze benadering speelt het hergebruik of de
valorisatie van reststromen uit de verwerkende industrie mede een belangrijke, hoewel op
dit ogenblik qua economische haalbaarheid, nog moeilijk in te schatten rol.
Het onderzoek binnen dit programma richt zich in principe op de produktie 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 eindprodukt,
en de ontwikkeling van analysetechnieken die van belang zijn voor de berekening van
conversiesnelheden en optimalisatie van de produktiviteit. Ten behoeve van dit laatste aspect
worden nieuwe fermentatie-technieken ontwikkeld of bestaande technieken geoptimaliseerd
en wordt onderzoek uitgevoerd naar de beperkende factoren in de biogenese van de te
produceren verbindingen, ook met toepassing van moleculair-biologische hulpmiddelen.

Doel

Centraal staat onderzoek naar vorming van nieuwe en afbraak van bestaande biologische
grondstoffen als koolhydraten, vetzuren, celwandcomponenten en metabolieten. Het onderzoek is principieel marktgericht en tracht door een combinatie van meerdere onderzoekdisciplines een meerwaarde mee te geven aan bestaande of eventueel nieuwe grondstoffen
uit de land- entuinbouw, 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 die zijn ondergebracht binnen drie secties:
1. Industriële microbiologie en structuuranalyse:
- 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 produkten.
2. Process engineering:
- produktie van extracellulaire bacteriële polymeren (gellaan, etc),
- formulering van een veilig en natuurlijk kiemremmingsmiddel,
- toepasbaarheid van laagwaardige nevenstromen uit bestaande processen voor de produktie
van hoogwaardiger verbindingen met het oog op de verbetering van bedrijfsrendementen.
3. Genetic engineering:
- verandering van de koolhydraatflux in aardappelen ten behoeve van de verbetering van
de bewaarbaarheid bij lage temperaturen,
- genetische modificatie van hogere schimmels.
Essentieel bij de projecten is dat het primaire produkt centraal staat en dat de programma's
zodanig worden gestuurd dat vergroting of bestendiging van de afzet van het Nederlandse
primaire produkt 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 naar een specifiek eindprodukt niet vereenvoudigt.
Binnen de sectie 'process engineering' werd in het kader van een externe opdracht onderzoek
uitgevoerd naar het gebruik van biomassa voor energieproduktie. Ten behoeve van de
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discussie hierover binnen DLO werd expertise geleverd voor het opstellen van een mogelijk
programma gericht op het gebruik van biomassa voor de opwekking van elektriciteit.
Planning

Ten behoeve van de voortgang van het programma zal een aantal activiteiten prioriteit gaan
krijgen. Het betreft hier voor de drie secties:
1. Industriële microbiologie en structuuranalyse:
- ontwikkeling van hoge celdichtheids-fermentaties,
- ontwikkeling nieuwe enzymatische opwerkingstechnieken voor poly-hydroxyalkanoaten,
- formuleringsonderzoek aan poly-hydroxyalkanoaten,
- isolatie van genen die coderen voor olie-modificerende eiwitten (*),
- transformatiestudies aan olie-ophopende gisten (*).
2. Processengineering:
- afronding onderzoek naar het effect en de conversie van etherische oliën (*),
- onderzoek naar eigenschappen en modificatie van eiwitten (o.a. gelatines),
- ontwikkeling van een toetssysteem voor inslagtijdstip van appels (*),
- onderzoek naar toepassing van kleurstoffen uit uien-afval,
- denitrificatie-onderzoek aan blancheerwater,
- optimalisatie van gellaan-produktie door micro-organismen (*),
- studie naar mogelijkheden van CGTasesvoor produktie van cyclische polymeren (*),
- optimalisatie van de produktie van biobrandstoffen uit afvallen.
3. Genetic engineering:
- modificatie van heterologe bacteriële genen en schimmelgenen,
- optimalisatie detectiemethoden/meetmethoden met NMR in relatie tot bovenstaande (*).
Gemiddeld 30%van het programma wordt uitgevoerd ten laste van LNV. De items aangegeven met een * vallen geheel ten laste van LNV.

Andere relevante
programma's

56, 61, 183, 242

Indicatie omvang

totaal 20 mensjaar, waarvan 10ten laste van LNV

Projecten

6.01.03
6.01.04
6.01.05
6.01.06
6.02.01
6.03.01

6.03.02

6.02.02
6.02.03
6.04.01
6.04.02
6.04.03

6.05.01
6.05.02
6.05.03
6.05.04
6.05.05

Verzamelproject instrumentele analyse (ATO, H.J. Huizing)
Niet-invasieve drie-dimensionale waarneming van de interne structuur van landen tuinbouwprodukten met behulp van NMR (ATO, P.de Waard)
Bepalingen aan de dynamiek van (gelabelde) natuurstoffen in tuinbouwprodukten
met behulp van NMR (ATO, H.J. Huizing, P.de Waard)
Analyse van natuurstoffen met betrekking tot 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)
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 aardappel op moleculair-biologisch niveau, met de nadruk op PFP(ATO,
G.J.A. Rouwendal)
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 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)
Verwijdering van zware metalen uit vaste organische afvalstoffen door middel
van tweetraps anaërobe 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)
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6.05.06
6.05.07
6.05.08
6.06.04

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)
Verzamelproject biokatalyse (ATO, H.J. Huizing)
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Programma 58

Bewaarmethoden en-systemen,verpakking,houdbaarheid,kwaliteit en
veiligheid vanvoedsel-ensiergewassen endaarvanafgeleide produkten

programmaleider

dr. W.F.M.Jongen -ATO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

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 in de keten voorspeld en eventueel beheerst kan worden.

Aanleiding

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

Doel

Het onderzoekprogramma richt zich op de ontwikkeling van optimale, innovatieve bewaartechnologieën en -systemen, die voor het, in de plantaardige produktie werkzame Nederlandse
bedrijfsleven relevant en dringend gewenst zijn. Omdat maximaal behoud van kwaliteit en
veiligheid van het produkt centraal staan, worden toetsmethoden en -parameters ontwikkeld
ter ondersteuning.

Planning

Voedingsgewassen
- Experimenteel en modelmatig onderzoek van 'controlled atmosphere' (CA) effecten op
produktgroepen, waarbij vooral gezocht wordt naar factoren die de werking van CA
verklaren in meerdere produkten binnen een groep. Hierbij gaat de aandacht primair uit
naar ademhaling en respiratiecoëfficiënt, pH-veranderingen in het weefsel en de invloed
daarvan op metabole en catabole processen en de diffusie-eigenschappen van verschillende
weefsels voor gassen en waterdamp.
- Verpakkingsonderzoek aan champignons, broccoli en bloembollen in relatie tot een
optimale houdbaarheid over de verschillende schakels van de keten heen.
- Fundamentele entoegepaste aspecten vanchlorofylfluorescentie,fotosynthese en membraaneigenschappen in relatie tot stress bij o.a. komkommers en paprika's.
- Studie naar werkingsmechanisme en toepassing van alternatieve kiemremmers uit
aardappelen en uien. Inclusief gecontroleerde kieminductie bij pootaardappelen bedoeld
voor export. Tevens zal de invloed van alternatieve kiemremmers op microbiële ziekteverwekkers worden nagegaan.
- Ontwikkelingvan milieuvriendelijke gewasbescherming voorschimmelziektenbij bloembollen
door gebruikmaking van natuurlijke, antagonistische micro-organismen.
- Energiebesparing door het ontwikkelen van intelligente bewaarregimes bij zowel consumptieals pootgoedaardappelen, waarbij een verhoogde kwaliteit de daadwerkelijke praktische
toepassing moet garanderen.
- Onderzoek naar bederf- en ziekteveroorzakende micro-organismen op verse en vers
verwerkte voedingsgewassen bewaarbaar gemaakt door middel van milde methoden van
conservering. Integratievannieuwe mildeconserveringsmethoden,met name bioconservering
en niet-thermische EME-behandelingen, in bestaande methoden.
- Intercellulaire en intracellulaire factoren in relatie tot stevigheid, veroudering en meligheid
inclusief de rol van celwanden, membranen en membraantransport van Ca 2+ en H+. De
rol van diverse enzymen alsook de regulering via de actieve complexvorming van CV en
PG2 zal in detail bestudeerd worden.
- Elektrofysiologie, signaaloverdracht via plasmodesmata en differentiatie van weefsels
tijdens bewaring bij de aardappel.
- Effecten van bewaring en verwerking op de synthese en afbraak van toxische componenten
zoals alkaloïdglycosiden in diverse nachtschaden.
- Ontwikkeling van snelle immunochemische testmethoden voor smaak van groenten, zoals
radijs en witlof.
- Ontwikkeling van snelle testmethoden van de microbiële produktkwaliteit: aspecifieke
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methoden om groepen micro-organismen te kwantificeren door middel van ATP-assays en
specifieke methoden voor individuele soorten en stammen op basis van DNA.
Sierteeltprodukten
- Fundamentele entoegepaste aspectenvan chlorofylfluorescentie en membraaneigenschappen
in relatie tot stress bij potplanten en snijbloemen.
- Histologisch en moleculair-biologisch onderzoek naar differentiatie en ontwikkeling van
bloembollen, met name de iris.
- Fysische, anatomische en microbiologische achtergronden van waterhuishouding bij
sierteeltprodukten.
Andere relevante
programma's

56, 61,62, 183

Indicatie omvang

totaal 32 mensjaar, waarvan 17ten laste van LNV

Projecten

1.01.11
1.01.12
1.01.13
1.01.14
1.01.15
1.02.11
1.02.12
1.03.11
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)
Effecten van licht tijdens bewaring, inclusief chlorofyl-fluorescentie, van sierteeltprodukten (ATO,O. van Kooten)
Effecten van licht tijdens bewaring, inclusief chlorofyl-fluorescentie, van
voedingstuinbouwprodukten (ATO, O. van Kooten)
Waterhuishouding tijdens bewaring en transport van sierteeltprodukten (ATO,
W.G. van Doorn)
Waterhuishouding tijdens bewaring en transport 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 lagetemperaturen, 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 bewaarprocesen 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)
Calciummetingen in intacte cellen van champignons (ATO,A. Braaksma)
Hormonale regulatie tijdens de ontwikkeling van bloembollen (ATO,A.D. de
Boer, P.A. Balk)
Alfa-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 van sierteeltgewassen (ATO, E.J.Woltering, J.M.C. Buddendorf-Joosten)
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2.04.10
2.05.10
2.05.11
2.05.13
2.05.15
2.06.04
2.06.10
2.06.11
2.06.12

2.06.13
2.07.10
2.07.11
2.07.12

Membranen, signaaltransductie en veroudering in siergewassen (ATO, G.J. de
Vrije, T. Munnik)
Glycoalkaloïden in nachtschaden: biosynthese en -regulatie tijdens bewaring en
verwerking (ATO,W.M.F. Jongen, E.A.J. Keukens)
Glycoalkaloïden in nachtschaden: toxische werking van verbindingen gevormd
tijdens bewaring en verwerking (ATO,W.M.F. Jongen, E.A.J. Keukens)
Intercellulaire communicatie als toxiciteitsparameter 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 nitraataccumulatie 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 vacuüm (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)
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Programma 60

Systeemkunde, bestuurlijke en technische oriëntatie

programmaleider

ir. M.F.M. Janssens -ATO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Binnendit programma worden onderzoekelementen (vanuit dezessecties:Produktiemanagement,
Distributiemanagement, Strategie en Innovatie, Optische meetsystemen, Procesbeheersing en
Verpakkingssystemen) en disciplines (o.a.: fysica, statistiek, econometrie, bedrijfseconomie,
informatica, operations research, bestuurskunde, scheikunde, verpakkingstechnologie, meeten regeltechniek) 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, zoals klimaatbeheersing en verpakkingsontwerp, in onderlinge samenhang bezien
worden met logistieke en produktieplanning-aspecten. Steeds speelt produktkwaliteit en het
verloop daarin een grote rol. Ontwerp en besturing van produktie- en distributiesystemen
worden in onderlinge samenhang onderzocht.

Aanleiding

Het systeemkundig onderzoek richt zich op besturingsvraagstukken van organisaties. Dit type
problemen kan bedrijfsorganisatorisch gericht zijn of technisch van aard. In het eerste geval
gaat het bijvoorbeeld om de vraag waar een distributiecentrale van groenten en fruit moet
worden neergezet en hoe deze moet worden ingericht, zowel fysiek qua lay-out als qua
informatiestructuur. Technisch georiënteerde vragen richten zich bijvoorbeeld op het procesontwerp van voorkoelen van snijbloemen, of het ontwerpen van alternatieve verpakkingsontwerpen, gegeven het logistieke afzetkanaal en milieutechnische voorwaarden. Als zodanig
komt de vraag naar dit type onderzoek voort uit de logistieke en technische bedrijfspraktijk.
Daar ontstond, na een reeks van jaren waarin de onderzoekvraag gericht was op produkttechnologisch onderzoek, ook de vraag naar een goede en efficiënte benutting van de
ontwikkelde produkttechnologie. Dit betekende, dat het systeemkundig onderzoek gericht
was op 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 op het genereren
van nieuwe kennis in de vorm van algoritmen, technieken en technologieën, die via veelal
geautomatiseerde systemen naar de praktijk worden gebracht.

Doel

Het programma kent twee belangrijke invalshoeken: de bestuurlijke systeemkunde en de
technische systeemkunde. De bestuurskundige systeemkunde houdt zich bezig met het
ontwikkelen van modellen en systemen die de bestuurlijke besluitvorming in (groepen dan
wel delen van) organisaties kunnen ondersteunen en verbeteren. De technische systeemkunde
beoogt, geredeneerd vanuit het agrarische produkt en gebruik makend van kennis over het
agrarische produkt, technische systemen (gericht op conditioneren, transport, verpakken,
kwaliteitssortering) 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 concrete onderzoekprodukten
te leveren, namelijk:
- een aantal prototypes van beslissingsondersteunende Decision Support Systems (DSS) 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 het transport van mengladingen, (5) de inrichting en besturing van distributiecentrales,
(6) de inrichting van nog niet bestaande ketens voor nieuwe produkten;
- eenaantal kwaliteitsverloopmodellen,diegebruikt worden ino.a. beslissingsondersteunende
systemen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het IKB/IKZ-beleid (Het betreft
de produktgroepen groenten en fruit, bloemen, potplanten, champignons, bloembollen
en hennep.);
- een nieuwe generatie (adaptieve) besturingssystemen voor geconditioneerde ruimten,
- alternatieve verpakkingssystemen,
- een nieuwe generatie systemen voor kwaliteitsbeoordeling, gebaseerd op computerbeeldanalyse.

Planning

Ontwikkeling technische systemen
- pilot-versie Fuzzy Controller voor bederfelijke voedingsmiddelen,
- operationele voorkoel-test-site voor snel inkoelen van o.a. sierteeltprodukten,
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-

validatie diffusiemodel voor folie-onderzoek,
(potplanten-)classificatie op basis adaptieve beeldverwerkingstechnieken,
operationele röntgen-computerbeeldanalyse voor inwendige toestandanalyse,
prototype aardappel bewaringsexpertsysteem in relatie met energiehuishouding,
mixed loadssimulatiesysteem ten behoevevanonderzoek onderlinge kwaliteitsbeïnvloeding,
koel-verpakkingsmodel voor diverse sierteeltprodukten in relatie tot inkoel-efficiëntie en
produktkwaliteit.

Onderzoek aan bestuurlijke systemen
- praktijkkoppeling DSS-knelpuntbewaking,
- ketenanalyse sierteelt met behulp van van beleidsondersteunend systeem,
- user interface DSS-sierteelt voor interactieve scenario-analyse,
- simulatie gereedschapsontwikkeling voor procesindustrie in relatie tot produktkwaliteit,
- kwaliteitsverloopmodellen voor potplanten en verse voedingsmiddelen (plantaardig),
- mixed loads vlootbeheersingssysteem, 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, 58, 61, 242

Indicatie omvang

totaal 24 mensjaar, waarvan 9ten laste van LNV

Projecten

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

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)
DSS-strategische planning voor de groente- en fruitsector (ATO, R.A.C.M.
Broekmeulen, A. Hoogerwerf, M.P. Reinders)
DSS-mengladingen voor groente- en fruitprodukten (ATO,J.W.P.M.Vogels,
M.F.M. Janssens)
Bewaarsystemen voor hard fruit (ATO,A.P.H. Saedt)
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)
DSS-strategische planning voor siergewassen (ATO,A.E. Simons, A. Hoogerwerf,
M.P. Reinders)
Kwaliteitsverloopmodellen voor siergewassen (ATO, M. Sloof)
DSSvoor koelen van siergewassen (ATO, H. Wang, J.W. Rudolphy)
Verpakkingssysteem voor siergewassen (ATO, R.G. van de Sman)
Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van siergewassen
(ATO,A.J.M. Timmermans)
DSS-strategische planning voor champignons (ATO, R.A.C.M. Broekmeulen,
A. Hoogerwerf)
Bewaarsystemen voor champignons (ATO,J.W. Rudolphy)
Verpakkingssystemen voor champignons (ATO)
Computer-beeldanalyse ende inwendige en uitwendige kwaliteit van champignons
(ATO, B.H. van Zwol)
DSS-strategische planning voor ui (ATO,A. Hoogerwerf)
Verpakkingssystemen voor ui (ATO, R.G. Evelo)
Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van ui (ATO,
R.M.P.J. Willems)
DSS-strategische planning voor bloembollen (ATO, M.P. Reinders, A. Hoogerwerf,
X.P.M. Urlings)
Kwaliteitsverloopmodellen voor bloembollen (ATO, L.M.M. Tijskens)
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)
DSS-strategische planning voor pulp- en papierproduktie uit hennepvezels (ATO,
J.M. van Berlo, M.P. Reinders)
Kwaliteitsverloopmodellen voor hennepvezels (ATO,CG. Trienekens)
Computer-beeldanalyse en de inwendige en uitwendige kwaliteit van vezels
(ATO, A.J.M. Timmermans)
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7.01.90
7.02.90
7.03.00

DSS-tactische/strategische planning voor de groente- en fruitverwerkende
industrie (ATO,W. Kroon, J.M. van Berlo, M.P. Reinders)
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

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Binnen dit programma worden onderzoekelementen geïntegreerd, die gerelateerd zijn aan
respectievelijk de kwaliteitseigenschappen van het verse produkt, het verwerkingsproces en
kwaliteitseigenschappen van het verwerkte produkt. Dezeactiviteiten worden samengebundeld
omdat de problematiek vanuit de moleculaire biologie, biochemie, levensmiddelenchemie en
organische chemie, proces- en produktkunde gezamenlijk wordt beschouwd.

Aanleiding

De produktiewaarde in Nederland van, met name, de aardappel-, champignon-, groenten- en
fruitverwerking etc. heeft zich min of meer gestabiliseerd rond ongeveer f 2 , 5 miljard per
jaar. Een belangrijk probleem is echter de garantie van een constante produktkwaliteit op
basis van een variabele kwaliteit van het uitgangsmateriaal. Een optimale afstemming is
nodig van het verwerkingsprocedé in relatie tot het uitgangsmateriaal, waardoor de
toegevoegde waarde van de primaire land- en tuinbouwprodukten wordt verhoogd tot
hoogwaardige voedselprodukten.

Doel

Het programma dient in een periode van vier jaar praktisch toepasbaar inzicht te verlenen in,
of concrete produkten op te leveren binnen een aantal afdelingen:
Kleur, geur en smaak van voedselprodukten
- karakterisering van functionele pectinase-genen, de expressie van deze genen en het
verband met kwaliteitseigenschappen in relatie tot verwerking;
- expressie van gedoneerde 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 van drogen op deverandering in dechemische samenstelling van aromacomponenten,
de retentie van aromacomponenten en het rehydratatievermogen van het gedroogde
produkt;
- het sensorisch onderzoek richt zich (1) op de veranderingen in sensorische eigenschappen
van een produkt als gevolg van verwerking of bewaring en (2) op het verband tussen
instrumenteel meetbare parameters en plantprodukteigenschappen.
Verwerking van groenten en fruit, modelling en sensor-systemen
- optimalisatie van conventionele champignon-, groente- en fruitverwerkingsprocessen;
- toepassing van vaste-stof-fermentatie (SSF)en modellering van het proces ten behoeve van
maceratie-onderzoek, sapbereiding, fermentatie van vaste bestanddelen, en verwerking
van vaste afvallen van land- en tuinbouwprodukten;
- onderzoek aan en ontwikkeling van biosensoren voor het meten van kwaliteitskenmerken
op basis van chemische componenten en fysische kenmerken.

Planning

- Onderzoek naar moleculaire achtergronden van bruinverkleuringsreacties, onderzoek naar
biochemische en fysiologische regulatie van tyrosinase.
- De effecten van endogene en exogene pectolytische enzymen op de textuur van het
weefsel voor, tijdens en na verwerkingsprocessen.
- Studie van de verandering van de chemische samenstelling van de celwanden gerelateerd
aan textuurveranderingen.
- Moleculair-biologisch onderzoek naar textuurbeïnvloedende enzymen; genotypische en
enzymologische karakterisering van uitgangsmateriaal met betrekking tot celwandmodificerende enzymen en correlatie van deze gegevens aan de textuur van verwerkt
materiaal.
- Identificatie en kwantificering van geur- en smaakcomponenten verantwoordelijk voor
geur- en smaakveranderingen die optreden tijdens het drogen van groenten; correlatie
aan activiteit van smaakbeïnvloedende enzymen.
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Optimalisatie van de verwerking van groenten en fruit.
Onderzoek naar het gedrag van mediatoren in enzym-gekatalyseerde elektron-overdrachtsreacties.
Modelleren van enzym-gekatalyseerde maceratie-reacties.
Andere relevante
programma's

57, 58, 62

Indicatie omvang

totaal 12 mensjaar, waarvan 7ten laste van LNV

Projecten

3.01.02
3.02.03

3.02.04
3.02.05
3.02.06
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

Moleculair-biologische aspecten van pectolytische en cellulytische enzymen in
relatie tot verwerkingseigenschappen (ATO, K. Recourt)
Onderzoek naar het gebruik van (bio-)sensoren ten 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. van der Vuurst-de Vries)
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, HJ. Wichers)
Kwaliteitsverbetering van groenteconserven (ATO, H.J. Wichers)
Advisering van het groente- en fruit-verwerkende bedrijfsleven (ATO, H.J. Wichers)
Het aroma van verse en gedroogde groenten (ATO, P.A. Luning)
(Bio)chemische en histologische karakterisering ten behoeve van de optimalisering
van de verwerking van champignons (ATO, E.P.H.M. Schijvens)
Gebruikswaarde-onderzoek van verwerkte groenten (ATO, 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
niet-voedselgewassen met behulp van fysische technieken

programmaleider

dr. H. Tournois & dr.ir. P.V. Bartels - 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
en het modelleren van processen om zodoende de beheersbaarheid te verbeteren en het
optimaliseren van processen wat betreft energie- en waterverbruik.

Aanleiding

Voordiverseprodukten uit de land-entuinbouw isereenoverproduktie, voor andere Produkten
dreigt deze. Er isdan ook een grote behoefte aan een vergroting van de afzet en toegevoegde
waarde van primaire produkten door verwerking tot hoogwaardige produkten. De produktiewaarde van, met name, de aardappel-, groenten- en fruitverwerking heeft zich min of meer
gestabiliseerd rond ca. f3 miljard per jaar. Er is een sterk groeiende behoefte aan kennis
omtrent de relatie tussen de kwaliteit van verse en verwerkte produkten en de ontwikkeling
van nieuwe verwerkingstechnologieën en produkten.
Detechnologieën worden ontwikkeld en toegepast met de opzet 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.

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. Het onderzoek richt zich
daarbij met name op groentegewassen als sperzieboon, kool, ui, op fruit, champignons en
aardappelen. Het beoogt door toepassing van fysische ver- en bewerkingsmethoden plantaardige produkten beter te conserveren of om te zetten in half- of eindfabrikaten.
Verder zal de bruikbaarheid van extrusietechnieken en verhittingstechnieken bij de produktie
van nieuwetypen snacksengrondstoffen voor industriëletoepassingen kunnenworden ingeschat.

Planning

- Extrusietechnieken worden ontwikkeld via modelmatig en experimenteel onderzoek voor
vier typen extruders, om de relatie tussen grondstof-extruder-proces-eindprodukt te
bestuderen en te controleren voor de produktie van polymeren, vezels en snacks. De
polymère eigenschappen van snacks zullen de aandacht krijgen.
- Modellen voor het gebruik van elektromagnetische energie worden geoptimaliseerd voor
verwerking van vooral groenten en fruit gericht op textuur, kleur, smaak en milieuvriendelijkheid.
- De bruikbaarheid van de verkregen modellen op opgeschaalde processen zal worden
onderzocht.
- Frituuronderzoek wordt gericht op de relatie tussen grondstof en eindprodukt, kwaliteit
en gezondheid.
- Stofoverdrachtsprocessen worden bestudeerd via, onder andere, membraantechnieken en
diverse droogmethoden voor de groenten- en fruitverwerkende industrie.
- Winning van inhoudsstoffen uit voedselprodukten met behulp van super-kritische extractie.
- Op basis van de ontwikkelde modellen en de resultaten uit experimenten van
opgeschaalde procedures zullen aanbevelingen kunnen worden gedaan met betrekking
tot de te gebruiken procesapparatuur.

Andere relevante
programma's

60, 61
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Indicatie omvang

totaal 11 mensjaar, waarvan 6ten laste van LNV

Projecten

4.01.01

4.01.02
4.02.01
4.02.02
4.02.03
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
4.05.07
4.05.08
4.05.09

Extrusie en modelmatig en experimenteel onderzoek van de relatie tussen
grondstof en eindprodukt van land- en tuinbouwprodukten (ATO, G.J.M, van
Laarhoven)
De relatie tussen extrusiemethoden en celstructuur van het eindprodukt van
plantaardige origine (ATO, G.J.M, van Laarhoven)
Ontwikkeling van nieuwe produkten uit groenten via extrusie (ATO, G.J.M, van
Laarhoven)
Toepassing van de extruder als reactor (ATO, P.V. Bartels, G.J. van Roekei)
De extrusie van hennep tot papierpulp (ATO, G.J. van Roekei, P.V. Bartels)
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 elektromagnetische energie in
verwerkingsapparatuur (ATO, H.H.J. van Remmen)
Ontwikkeling van elektromagnetische energie-apparatuur en meet-systemen
(ATO, H.H.J. van Remmen)
De invloed van elektromagnetische energie op veranderingen in plantaardige
grondstoffen (ATO, CT. Ponne)
Toepassing van elektromagnetische energie voor het blancheren van plantaardige
produkten als groenten (ATO, C.T. Ponne)
Toepassing van elektromagnetische energie voor het drogen van plantaardige
produkten als groenten (ATO, P.V. Bartels, H.M. Torringa)
Toepassing van elektromagnetische energie voor de ontwikkeling van snacks en
convenience food (ATO, H.H.J. van Remmen)
Toepassing van elektromagnetische energie voor pasteurisatie en sterilisatie van
plantaardige produkten (ATO, C.T. Ponne)
Advisering voedingsindustrie voor toepassing van elektromagnetische energie
(ATO, P.V. Bartels)
Advisering aardappelverwerkende industrie voortoepassing van elektromagnetische
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 van droogapparatuur voor plantaardige produkten (ATO,H.H. Nijhuis)
De ontwikkeling van droogprocessen voor plantaardige produkten (ATO, H.H.
Nijhuis)
Ontwikkeling van superkritische extractiemethoden voor de winning van plantaardige grondstoffen (ATO, H.H. Nijhuis)
Ontwikkeling vanfysische en mechanische meetmethoden en scheidingstechnieken
voor plantaardige vezels (ATO, P.V. Bartels)
Ontwikkeling van membraanprocessen voor het scheiden of modificeren van
stoffen van plantaardige origine (ATO, H.H. Nijhuis)
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Programma 63

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de rundveehouderij

programmaleider

prof.dr. J.T. van Oirschot - ID-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Doel van dit programma iseen wetenschappelijke bijdrage te leveren aan het voorkomen en
bestrijden van de economisch meest schadelijke infectieziekten in de rundveehouderij en
daardoor bijtedragen aan hetwelzijn vandieren. Dit geschiedt door middel van pathogenetisch
en epidemiologisch onderzoek, verbetering van de diagnostiek en bestrijdingsmethoden,
waaronder de ontwikkeling van 'biotech' vaccins.

Aanleiding

Virale en bacteriële infecties vormen een voortdurende bedreiging voor gezondheid en
welzijn van rundvee en verminderen de rentabiliteit van de veehouderij. Infecties veroorzaken
sterfte, ziekten van het ademhaling-,spijsvertering-enzenuwstelsel, vruchtbaarheidsstoornissen
en, direct of indirect, daling van de melk- en vleesproduktie en kwaliteit. Het voorkómen en
bestrijden van (infectie)ziekten verbetert de gezondheid van dieren en daarmee ook het
welzijn van levende dieren en de kwaliteit van dierlijke produkten.
Vrijwel alle melk- en vleesveebedrijven zijn besmet met bovine virus diarree virus (BVDV),
bovine herpesvirussen en pinkengriep virus (BRSV). Ook subklinische infecties, die veel
voorkomen, leiden tot economische verliezen. De beschikbare vaccins tegen deze virusziekten
zijn onvoldoende werkzaam. Om de schade door virusziekten te beperken zullen bestrijdingsstrategieën, onder andere gebaseerd op een gedifferentieerd vaccinatiebeleid, ontwikkeld
moeten worden, op basis waarvan beperking van de economische schade en, op langere
termijn, uitroeiing van bovine herpesvirus type 1(BHV1) alsmede van BVDV mogelijk is. Als
deze virussen zijn geëlimineerd volgt een stopzetting van de vaccinatie. Daar BHV1-en BVDVinfecties een sterk immuunsuppressief effect hebben, zal uitroeiing van BHV1 en BVDV leiden
tot preventie van secundaire bacteriële infecties en daardoor tot een vermindering van het
diergeneesmiddelengebruik. De EGstreeft ernaar om op bedrijfsniveau BHV1 uit te roeien;
Denemarken is al vrij. Ook lopen er in diverse landen verkennende studies naar mogelijkheden voor uitroeiing van BVDV.
Infectie met Leptospira hardjo kan leiden tot abortus en verminderde melkgift; bij de mens
kan melkerskoorts ontstaan. Dit probleem vraagt om de ontwikkeling van een verbeterde
bestrijdingsstrategie.
De negatieve effecten die arthropoden hebben, direct via stress of indirect via overdracht van
ziektekiemen, op welzijn en gezondheid (schade in de USA geschat op US$10 miljard per
jaar) zijn ook onderwerp van studie binnen dit programma.

Doel

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 gevaccineerde en geïnfecteerde runderen, en (3) een deletiemutant als vector
voor heterologe antigenen zoals BRSV. Daarnaast wordt de rol van het gE-eiwit in de Pathogenese, met name, bij latentie bestudeerd en wordt een begin gemaakt met een veldproef
voor de evaluatie van een BHV1 deletiemutant vaccin.
Doel van het onderzoek aan bovine virus diarree virus infecties is (1) het doneren en tot
expressie brengen van immuundominante genen; (2) het ontwikkelen van een challenge
model voor evaluatie van werkzaamheid van vaccins, en (3) het bestuderen van Pathogenese,
met name van mucosal disease.
Doel van het onderzoek aan respiratoir syncytieel virus (pinkengriep) infecties is (1) het
ontwikkelen van eenwerkzaam enveilig biotech-vaccin, (2)de Pathogeneseverderte ontrafelen,
(3) de verspreiding van het virus op een bedrijf te bestuderen en (4) na te gaan of er
meerdere subtypen circuleren.
Doel van het onderzoek aan L. hardjo is (1) het evalueren van de diagnostische testen ten
behoeve van gezondheidscertificeringsprogramma's, (2) het meten van de effectiviteit van
antibioticum-therapie, (3) het inzicht in de Pathogenese te vergroten en (4) bestudering van
de epidemiologie, met name de rol van het schaap in de verspreiding.
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Doel van het onderzoek aan arthropoden ishet ontwikkelen van alternatieve, milieuvriendelijke
methoden voor bestrijding van plaagvliegen bij landbouwhuisdieren gebaseerd op het
gegeven dat deze dieren natuurlijke lok- en afstootstoffen ('semio-chemicals') in hun huidsecreties herbergen.
Daarnaastwordt onderzoek verricht naarstoornissen indevoortplanting van landbouwhuisdieren.
Doel is het ontstaan van cysteuze ovariële follikels (COF) bij het rund te verklaren en inzicht
te verkrijgen in de relatie voeding, energiebalans en voortplantingsstoornissen.
Het BHV1-onderzoek wordt voor ca. 50% extern gefinancierd (vaccinontwikkeling), het BRSVonderzoek voor 25% (virus-macrofaaginteracties). Het BVDV-project wordt voor 50% door
LNV gefinancierd. Het L. hardjo-onderzoek isvoor 30% (ontwikkeling bestrijdingsstrategie)
en het arthropodenproject geheel afhankelijk van externe financiering. Het onderzoek naar
voortplantingsstoornissen wordt gefinancierd door LNV.
Planning

- Weefsels van kalveren die geïnfecteerd zijn met een gE-positieve of een gE-negatieve
virusstam worden onderzocht op aanwezigheid van het virus (door LNV gefinancierd).
- Erworden (veld)proeven opgezet ter evaluatie van werkzaamheid van gE-deletiemutant
vaccins (extern gefinancierd).
- Constructie van BHV1/BRSV-recombinant-virussen vindt plaats ter bereiding van mogelijke
recombinant-vaccins (50% door LNV en 50% extern gefinancierd).
- Cloneren van genen van immuundominante eiwitten van BVDV (door derden gefinancierd)
alseeneerstestapopweg naareen recombinant-DNA-vaccin datverticaletransmissie voorkomt.
- Opzetten BVDV-challengemodel in schapen waarbij nagegaan zal worden of bepaalde
BVDV-stammen infecties van de foeten veroorzaken (door LNV gefinancierd).
- Bestuderen van de Pathogenese van BVDV-infectie, met name immuunsuppressie en
mucosal disease (door LNV gefinancierd).
- Verbeteren van BRSV-challenge model, met name het reproduceren van de klinische
verschijnselen (door LNV gefinancierd).
- Testen van BHV1/BRSV-recombinanten op virulentie en immunogeen vermogen (50% door
LNV en 50% extern gefinancierd).
- Onderzoek naar de rol van longmacrofagen in Pathogenese en immunologie van BRSV
(50% door LNV en 50% extern gefinancierd).
- In het kader van het BRSV-epidemiologisch onderzoek wordt bekeken of er persisterende
dragers van BRSVzijn (door LNV gefinancierd).
- Het identificeren van 'semiochemicals' in huidsecreten (extern gefinancierd).
- Ontwikkeling van hormoon-assays voor bovine LH, FSHen IGF-1 (door LNV gefinancierd)
en onderzoek naar hormoonconcentraties in plasma van runderen met COF (door LNV
gefinancierd).
- Onderzoek naar de relatie tussen voeding, energiebalans en reproduktiestoornissen,
inclusief het COF-onderzoek wordt in een geïntegreerd programma in samenwerking met
FDen LUW ontwikkeld en in 1994 aangeboden.
- De PCR-techniek wordt verder ontwikkeld ter detectie van L. hardjo in weefsels ter
evaluatie van antibioticumtherapie. Daarnaast worden adhesie- en invasiefactoren nader
moleculair-biologisch gekarakteriseerd (70% door LNV en 30% extern gefinancierd).
- Voorbereidenvaneennieuw programma voordeperiode 1994-1998(door LNVgefinancierd).

Andere relevante
programma's

64, 65, 66, 68, 69, 166

Indicatie omvang

totaal 34 mensjaar, waarvan 29 ten laste van LNV

Projecten

10
22
31 A-D
70 A-D
72
91

Reproductiestoornissen, endocrinologie (ID,T. Kruip)
Gedragsfysiologie, oecologie en bestrijding van ziekteverwekkende arthropoden
(ID, G. Thomas)
Leptospirose (ID, A.J.M. Olijhoek)
Bovine virus diarree (ID, R.J.M. Moormann)
Pathogenese en immunologie van RS-virusinfecties (ID,J.Th. van Oirschot)
Bovine herpesvirussen (ID,J.Th. van Oirschot)
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Programma 64

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de varkenshouderij

programmaleider

dr. A.L.J. Gielkens - ID-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 leveren voortdurend een belangrijk gezondheidsrisico
en economisch risico voor de varkenshouderij. Vooral de bestrijding en eradicatie van ziekten
die endemisch zijn en/of een multifactoriële oorzaak kennen, vormen grote knelpunten.
Bedrijfsziekten zijn afhankelijk van meerdere factoren waaronder huisvesting, management,
voeding, genetische aanleg en weerstand van het dier, en zijn vermoedelijk mede het gevolg
vande intensivering in de houderij en deselectie enfokkerij op hoge produktie. Het voorkomen
en bestrijden van (infectie)ziekten draagt in belangrijke mate bij aan de gezondheid van
varkens, en daarmee aan het welzijn en de kwaliteit van deze dieren en de kwaliteit van
dierlijke produkten.
Dit programma richt zich op de economisch meest belangrijke aandoeningen, die in ons land
gezamenlijk een schade veroorzaken van minimaal f 190 miljoen per jaar:
- aandoeningen van de luchtwegen ten gevolge van infecties met Actinobacillus
pleuropneumoniae (App), Pasteurella multocida (Pm), mycoplasma's en het virus van de
ziekte van Aujeszky (ADV);
- aandoeningen van het centraal zenuwstelsel ten gevolge van infecties met ADV en
Streptococcus suistype 2;
- aandoeningen van het darmkanaal ten gevolge van speendiarree, slingerziekte,
enterotoxine producerende E.coli (ETEC),transmissible gastroenteritis virus (TGEV),
porcine epidemie diarrhoea virus (PEDV) en ten gevolge van een gut-derived-infectioustoxic shock (GITS).
De bestrijding van App en Pm door middel van farmaca en beschikbare vaccins is nog
onvoldoende effectief. Bij de bestrijding van atrofische rhinitis wordt daarom tevens gekozen
voor (her)bevolking van bedrijven met biggen afkomstig van fokbedrijven die vrij zijn van de
pathogène Pm-bacterie. Deze aanpak is mede afhankelijk van een gevoelige en betrouwbare
diagnostiek en de beschikbaarheid van effectieve vaccins.
In een aanzienlijk deel (5-10%) van de slachtvarkens worden longlesies waargenomen, die
veroorzaakt worden door mycoplasma's. Tot nu toe is er onvoldoende onderzoek verricht naar
de betekenis van deze organismen bij aandoeningen aan de luchtwegen.
Bij de bestrijding en eradicatie van de ziekte van Aujeszky is gekozen voor een intensieve
vaccinatie met markervaccins, om despreiding van hetvirusterug te dringen,waarna resterende
virusdragers verwijderd kunnen worden. Voor een succesvol verloop van deze strategie zijn
een goede bedrijfsvoering, kennis over de transmissie van het virus, gevoelige testen voor de
detectie van virusdragers en vaccins die effectief zijn in maternaal immune dieren essentieel.
Een groeiend probleem vormt ook de door S. suisveroorzaakte meningitis en arthritis in
jonge biggen. Deze recent geïntroduceerde ziekte is een zoönose met een risico voor de
mens. Therapeutische en preventieve maatregelen hebben slechts beperkt effect.
Van de darmaandoeningen isspeendiarree het belangrijkst. De ziekte 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. Micro-organismen
(ETEC, rotavirussen, coronavirussen) die diarree kunnen veroorzaken, komen op de meeste
varkensbedrijven voor. Deze agentia vragen een voortdurende waakzaamheid om tijdig in te
kunnen spelen op veranderingen in de veldsituatie.
Het vermoeden bestaat dat als gevolg van de selectie op snelle groei van dieren en de grote
voerbelasting, de hemodynamische reserve-capaciteit is afgenomen. Dit zou vooral in de
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maagdarm-tractus kunnen leiden tot zuurstofgebrek en beschadiging van het darmslijmvlies
en daardoor een verhoogde translokatie van micro-organismen (GITS).
Voor een effectieve aanpak van deze belangrijke ziekten zal multidisciplinair onderzoek
nodig zijn naar de veroorzakers van de ziekten, hun interacties met de gastheer en naar
maatregelen die bijdragen aan de eliminatie van de ziekten op bedrijven.
Doel

Het programma heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de preventie en bestrijding van
economisch belangrijke ziekten bij het varken door middel van:
- De ontwikkeling van diagnostische methoden. Detectiemethoden gebaseerd op het
aantonen van antigenen of genetische informatie van het agens, danwei op antilichaam
daartegen.
- 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. Identificatie en moleculaire analyse van virale en
bacteriële virulentiedeterminanten. Dit onderzoek levert kennis en tools voor diagnostiek,
epidemiologie, preventie, bestrijding en vaccinontwikkeling.
- Epidemiologisch onderzoek en het ontwikkelen van bestrijdingsstrategieën. Onderzoek
aan de epidemiologie binnen en tussen bedrijven, alsmede onderzoek ter ondersteuning
van de bestrijding in de praktijk.
- Onderzoek naarde immunologische mechanismen vanziekteresistentie envaccinontwikkeling.
Opsporen van antigenen welke van belang zijn voor een beschermende immuunrespons.
De ontwikkeling van biotechnologische subunitvaccins en levende vaccins.
In de planperiode zullen de volgende onderzoekresultaten bereikt kunnen worden:
Diagnostiek
- Enzym-assays voor de detectie van het dermonecrotisch toxine (DNT) van Pm, ETEC,S. suis
type 2, rota-, TGE-,en PED-virus en een test ter onderscheid van TGEV en de pneumotrope
variant PRCV.
- Nucleïnezuurdetectiemethoden (DNA probes, PCR)voor PmDNT + , App, en S. suistype 2.
- Antilichaamdetectietest voor mycoplasma's, PmDNT,5. suistype 2 en bij diarree betrokken
virussen.
Etiologie en Pathogenese
- Kennis over de infectieuze en niet-infectieuze oorzaken van speendiarree en over het
ontstaan van GITS. Bekend zal zijn of het mogelijk is de hechting van enterotoxische E. coli
aan de darmwand te verhinderen met antilichamen tegen de hechtingsfactoren.
- Virulentiefactoren van App en S.suistype 2zullen worden geïdentificeerd, de daarvoor
coderende genen worden geanalyseerd en hun rol in de Pathogenese wordt onderzocht.
Hetgen coderend voor het DNTvan Pmzal met moleculaire technieken worden geanalyseerd
en gemuteerd ten behoeve van het Pathogenese onderzoek.
- Onderzocht wordt welke genprodukten van ADV een rol spelen bij de penetratie van het
virus in de cellen en welke bij neurovirulentie. Erwordt een in vitro model ontwikkeld
voor neurovirulentie van ADV.
Epidemiologie en bestrijding
- Kennis over het verspreidingsmechanisme van App in een endemisch besmette populatie.
- Kennis en gevalideerde diagnostische tests ten behoeve van de bestrijding van atrofische
rhinitis.
- Basiskennis voor een toekomstig bestrijdingsprogramma gericht op de eliminatie van
pathogène S. suistype 2stammen op bedrijven. Inzicht in de 5. suissituatie in het veld.
- Ter ondersteuning van het bestrijdingsprogramma voor de ziekte van Aujeszky wordt
bepaald welke factoren bijdragen aan de effectiviteit van de bestrijding. Uitvoering in
samenhang met programma 68.
Immunologie en vaccinontwikkeling
- Bepaald wordt of immunisatie met antigenen, die verantwoordelijk zijn voor of mogelijk
een rol spelen bij de virulentie van App en S. suistype 2, bescherming kan bieden tegen
een challenge-infectie.
- In samenhang met programma 66-CDI wordt onderzocht welke ADV-antigenen van belang
zijn voor de cellulaire immuunrespons. Methodieken worden ontwikkeld om de rol van
cytokinen na infectie met ADV te kunnen bestuderen. Onderzocht wordt of het mogelijk is
een levend niet-spreidend vaccin voor ADV te ontwikkelen.
Onderzoekactiviteiten welke mede door derden gefinancierd worden:
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- De ontwikkeling in het kader van de bestrijding van de ziekte van Aujeszky van een
bevestigingstest voor serologische differentiatie van gevaccineerde en geïnfecteerde
varkens, alsmede de ontwikkeling van niet-spreidende vaccins.
- Onderzoek naar de neurovirulentie van ADV.
- Invloed van voedingsfactoren op functioneren van de dunne darm.
- De ontwikkeling van een Apx-subunit vaccin.
- De ontwikkeling van diagnostische methoden voor darminfecties bij het varken.
Planning

Diagnostiek
De PCRvoor PmDNT+ is ontwikkeld en gevalideerd. Deze gevoelige en specifieke test wordt
overgedragen aan de regionale Gezondheidsdiensten voor Dieren en gebruikt bij de uitvoering
van het landelijke AR-bestrijdingsprogramma.
Sera worden bereid tegen kapsel-antigenen en potentiële virulentiefactoren van S.suistype 2
om deexperimentele antigeen-en antilichaamdetectietesten te kunnen verbeteren. Devalidatie
van de S.suistype 2 PCRop praktijkmateriaal leerde dat de veldsituatie zeer complex is. In
hetzelfde dier komen zowel pathogène als niet-pathogene stammen van serotype 2voor en
combinaties van meerdere serotypen, waaronder PCR kruisreagerende. Op basis van deze
kennis wordt de PCR aangepast.
Gestart wordt met de ontwikkeling van testen voor het aantonen van een antilichaamrespons
tegen App toxinen en mycoplasma's.
Ten behoeve van het bestrijdingsprogramma voor de ziekte van Aujeszky zal een serologische
test worden ontwikkeld waarmee de identificatie van met veldvirus geïnfecteerde dieren kan
worden bevestigd. Het antigeen wordt via recombinantweg geproduceerd en getoetst op
bruikbaarheid in een enzym-assay.
Het typeren van E.co//-isolaten geassocieerd met klinische problemen wordt voortgezet. Een
test wordt ontwikkeld welke onderscheid maakt tussen TGEVen de pneumotrope variant PRCV.
Etiologie en Pathogenese
In het project 'maagdarmziekten' zal bepaald worden of de produktie van vluchtige vetzuren
door microbiële fermentatie in de dikke darm de resorptie beïnvloedt van elektrolyten en
water. Onder praktijkomstandigheden zal worden nagegaan of er een relatie istussen het
voorkomen van speendiarree en de microbiële fermentatie activiteit. Vastgesteld wordt welke
microbiële toxinen en voedingsfactoren de vochtbalans in de dunne darm verstoren.
In het kader van het onderzoek aan GITSwordt gewerkt aan de modellering van de regionale
flow-distributie in relatie tot cardiac output en regionale zuurstofbehoefte. Het ultrafiltraat
afkomstig van haemofiltratie van biggen met septische shock zal worden geanalyseerd.
Onderzocht wordt of de activiteit van moleculen die shock-inducerende eigenschappen
bezitten, op een specifieke wijze uitgeschakeld kan worden.
Van de Apx-toxinen van App wordt in vitro de biologische activiteit bepaald t.o.v. macrofagen
en endotheelcellen. In biggen wordt onderzocht of longlesies kunnen worden opgewekt met
de gezuiverde (recombinant-DNA-)toxinen. Voor de Pathogenese studies worden mutanten
met geïnactiveerde toxine genen bereid.
Vastgesteld wordt of S.suisserotype 1en 9stammen pathogeen zijn. In biggen zullen isogene
stammen van pathogène S. suisserotype 2stammen, waarin de potentiële virulentiefactoren
via recombinantweg zijn uitgeschakeld, op virulentie worden getoetst.
Epidemiologie en bestrijding
De advisering en onderzoekondersteuning ten behoeve van de bestrijding van de ziekte van
Aujeszky wordt voortgezet. Ter ondersteuning van het epidemiologisch onderzoek (programma
68) wordt de invloed onderzocht van de virulentie van het veldvirus en de aanwezigheid van
maternale antilichamen op de transmissie van ADV.
Met deregionale Gezondheidsdiensten voor Dierenwordt eenbeperkt veldonderzoek vanS. suis
type 2uitgevoerd om inzichtte krijgen indebetekenisvanpathogène5.su/s-serotypenin het veld.
Immunologie en vaccinontwikkeling
Onderzocht wordt of met de Apx-toxinen van App en de (virulentie) antigenen van S. suis
een beschermende immuunrespons kan worden opgewekt.
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Erwordt een niet-spreidend Aujeszky-vaccinvirus gemaakt dat vrij isvan wild-type
revertanten. Getoetst wordt of met het virus een effectieve presentatie mogelijk is van
vreemde antigenen.
De volgende activiteiten worden gedeeltelijk extern gefinancierd:
- ontwikkeling van een bevestigingstest (royalty-inkomsten) en een veilig vectorvaccin
(industrie) voor Aujeszky.
- neurovirulentie-onderzoek Aujeszky (EG),
- invloed van voedingsfactoren op het functioneren van de dunne darm (industrie).
- de ontwikkeling van een Apx-subunit vaccin (industrie).
Project 23 wordt beëindigd. Het project wordt daarna in verband met lopende verplichtingen
en expertise onderhoud met beperkte inzet voortgezet, vooral met externe financiering.
De projecten 20, 21,25, 54 en 55 eindigen in 1994. Het onderzoek van de meeste projecten
zal na 1994worden vervolgd. De praktijksituatie ten aanzien van de betreffende ziekten en
het (politiek) economisch belang, vereisen voortzetting van onderzoek gericht op preventieen bestrijdingsmaatregelen. Over de voortzetting zal in de loop van 1993 moeten zijn
besloten.
Medio 1993 is het project 04 'Functionele ischaemie als oorzaak van translokatie' gestart. Het
mycoplasma-onderzoek varkens zal in 1994 van start gaan op basis van een nieuwe projectbeschrijving. Programma 64 eindigt in 1994. In het najaar van 1993 wordt gestart met de
voorbereiding van een of meer nieuwe programmabeschrijvingen. Hoofddoel van nieuwe
programmavoorstellen zal zijn om kennis te ontwikkelen over de veroorzakers van ziekten,
hun interactie met de gastheer ten behoeve van de ontwikkeling van preventie- en bestrijdingsstrategieën, waarbij diergeneesmiddelen selectief worden ingezet in combinatie met
adequate zoötechnische maatregelen.
Andere relevante
programma's

66, 68

Indicatie omvang

totaal 38 rtmensjaar, waarvan 28 ten laste van LNV

Projecten

03
04
19
20
21
23
25
54 A,B,D,F
55

Maagdarmziekten van het varken (ID, M.J.A. Nabuurs)
Functionele ischaemie als oorzaak van translokatie (ID)
Mycoplasma-infecties (ID, E.A.ter Laak)
/4cf/nobac/7/us-infecties varken (ID,J.M. van Leeuwen)
Atrofische rhinitis bij het varken (ID, E.M. Kamp)
Colibacillosis bij biggen (ID, F.van Zijderveld)
Streptococcus suistype 2 infecties bij varkens (ID, U. Vecht)
Ziekte van Aujeszky (ID,Tj. Kimman)
Virale diarree bij varkens (ID, C. Terpstra)
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Programma 65

Gezondheid, welzijn en kwaliteit in de pluimveehouderij

programmaleider

dr. G. Koch - ID-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

De duurzaamheid en rentabiliteit van de pluimveehouderij worden continu bedreigd door
infectieziekten. Dit programma beoogt een bijdrage te leveren aan de preventie en
bestrijding van ziekten van belang voor de gezondheid, welzijn en kwaliteit in de bedrijfspluimveehouderij, alsmede van belang voor de volksgezondheid. Het accent ligt op de
ontwikkeling en verbetering van diagnostische methoden voor preventie en bestrijdingsstrategieën van infectieziekten.

Aanleiding

De duurzaamheid en rentabiliteit van de pluimveehouderij worden continu bedreigd door
infectieziekten. Bestrijding van deze ziekten vereist blijvende aandacht voor de effectiviteit
van bestaande preventie- en bestrijdingsstrategieën. Deze effectiviteit wordt bedreigd door
zich wijzigende omstandigheden in het veld (bijvoorbeeld varianten van pluimveepathogenen
en andere houderijsystemen). Daarnaast vraagt het optreden en bestrijden van nieuwe
ziekten om wetenschappelijke ondersteuning van de doelgroepen. Vaccinatie iseen belangrijke
peiler van dierziektepreventie en kan niet worden gemist, onder andere door de grote insleep
van pathogenen door open grenzen en door, vaak illegale, import van exotische vogels. Door
deze bedreigingen wordt vooral in de legsector een zeer intensief vaccinatieschema toegepast.
Gedeeltelijk wordt bedoelde intensiteit veroorzaakt door de kortdurende bescherming, die
sommige vaccins induceren. Door toepassing van herhaalde vaccinaties kan in de praktijk in
het algemeen daarmee toch een goede effectiviteit worden bereikt. Vereenvoudiging van het
zware entschema kan worden bereikt door verbetering van met name deze vaccins.

Doel

De algemene doelstelling is een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan het voorkómen en
bestrijden van (infectie)ziekten in de pluimveehouderij. Dit bevordert de gezondheid en het
welzijn van pluimvee en de kwaliteit van levende dieren en dierlijke produkten. De volgende
specifieke doelstellingen kunnen worden onderscheiden.
Bestrijding van Salmonella-infecties bij de kip (LNV)
Salmonella-infecties bij de kip vormen een probleem voor de volksgezondheid. Vooral
Salmonella enteritidis- en S. thyphimurium-\nfect\es zijn van belang. De diagnostiek van deze
bacteriële infecties wordt nu verricht door bewerkelijke kweekmethoden. Type-specifieke en
eenvoudige ELISA'svoor de detectie van beide typen Salmonella's worden ontwikkeld waarbij
monoclonale antistoffen tegen flagellines worden gebruikt.
Derdelijns onderzoek naar nieuwe pluimveeziekten (LNV)
In de pluimveehouderij doen zich regelmatig ziekteproblemen voor die niet kunnen worden
toegeschreven aan een infectie met bekende pluimveepathogenen, met andere woorden de
oorzaak van de ziekte is onbekend. Dit programmadeel dient ter ondersteuning van de
tweedelijns gezondheidszorg. Doel van dit programmaonderdeel is het detecteren, isoleren
en karakteriseren van etiologische agentia van nieuwe ziekten bij pluimvee.
Verbetering van het bestrijdingsprogramma voor aviaire leukose (LNV)
Het bestrijdingsprogramma voor aviaire leukose is gebaseerd op het testen van eieren op de
aanwezigheid van het aviaire leukose virusantigeen p27. Moederdieren die p27-positieve
eieren produceren worden uit de populatie verwijderd. De gebruikte p27 DAS-ELISA maakt
echter geen onderscheid in endogene en exogene aviaire leukose stammen. Met behulp van
een ALV-PCRtest kan wel een onderscheid tussen endogene en exogene stammen gemaakt
worden. Het doel is de PCR-test voor ALV geschikt te maken voor routinematige toepassing.
Pathogenese van infectieuze kippe-anemie (LNV)
Kippe-anemie wordt veroorzaakt door Chicken Anemia Virus (CAV) en gaat gepaard met een
voorbijgaande anémie en immuunsupressie bij jonge kuikens. Bij oudere dieren leidt infectie
wel tot virusvermeerdering maar niet tot ziekteverschijnselen. De leeftijdsresistentie, de target
cel en de persistentie van CAVworden bepaald. Het verband tussen inductie van antistoffen
in moederdieren, de transfer van deze antistoffen naar de nakomelingen en de daaruit voortkomende bescherming tegen kippe-anemie wordt bepaald.Verder wordt de immuunsuppressie
ten gevolge van CAV-infecties gekarakteriseerd en de betekenis van de immuunsuppressie
voor het ontstaan van andere pluimveeziekten en voor de effectiviteit van vaccinaties bepaald.
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Ontwikkelen van een vaccin en een ELISAten aanzien van CAV (extern gefinancierd)
Het doel is het ontwikkelen van een vaccin tegen CAV. Een haalbaarheidsonderzoek bepaalt
de keuze tussen een sub-unit, een deletie en een vector vaccin. Als vector zal Marekvirus
worden gebruikt. Deze vector kan ook worden toegepast voor de ontwikkeling van multivalente vaccins tegen andere pluimveeziekten. Een ELISA voor de detectie van antistoffen
tegen CAVwordt ontwikkeld ter vervanging van de bewerkelijke en moeilijk te standaardiseren
neutralisatie test. Het ontwikkelen van een CAV-vaccin en het verbeteren van de diagnostiek
wordt volledig extern gefinancierd. Gesignaleerd is dat inzet van het ID-DLO op het gebied
van derdelijns pluimveeonderzoek te klein is, mede gezien de problemen in het veld.
Daardoor kan onderzoek ten aanzien van een aantal gesignaleerde knelpunten niet worden
uitgevoerd. De noodzakelijke uitbreiding en de aandachtspunten staan vermeld in de nota
'Aanvullend pluimveeonderzoek'.
Planning

Bestrijding van Salmonella-infecties bij de kip (LNV)
Type-specifieke monoclonale antistoffen tegen een flagelline van S.thyphimurium worden
geproduceerd en gekarakteriseerd.
Derdelijns onderzoek naar nieuwe pluimveeziekten (LNV)
De pathogeniciteit van adeno-, reo-, infectieuze bronchitis-virussen, en lentogene paramyxovirussen, die werden geïsoleerd bij dieren met luchtwegproblemen wordt getest inSPFkuikens en het effect van een voorafgaande infectie met CAVwordt bepaald. Onderzocht
wordt in hoeverre 'turkey rhino tracheitis' virus betrokken is bij een aantal van de ziektebeelden. De virulentie van nieuwe isolaten wordt vergeleken met bestaande isolaten in
dieren die secundair zijn geïnfecteerd met Escherichiaco//-stammen. MAS-achtige verschijnselen
kunnen wel worden opgewekt met homogenaten van darmen verkregen 5dagen na infectie.
In de komende periode zal onderzocht worden of er ook veranderingen waarneembaar zijn
in het lymfoïde compartiment van de darm van dieren die met homogenaten besmet zijn.
Daarnaast wordt onderzoek verricht naar de betrokkenheid van enterovirussen.
Verbetering van het bestrijdingsprogramma voor aviaire leukose (LNV)
Een methode wordt ontwikkeld om vals negatieve uitslagen van de ALV-PCR vast te stellen.
Pathogenese van infectieuze kippe-anemie (LNV)
Monoclonale antistoffen en CAV-genfragmenten worden gebruikt als probes om in situ-virusvermeerdering te bepalen na CAV-infectie van oudere kippen en van eendagskuikens met en
zonder maternale antistoffen.
Ontwikkelen van een vaccin en een ELISAten aanzien vanCAV
Monoclonale antistoffen tegen twee structurele eiwitten van het CAV-virus worden verder
gekarakteriseerd, waarbij ondermeer gebruik gemaakt wordt van CAV-eiwitten, die in het
Baculovirus en een bacterieel expressiesysteem worden geproduceerd. Prototype-vaccins van
de CAV-expressieprodukten wordt in kippen getest. De produktie van monoclonale antistoffen zal worden voortgezet tot neutraliserende en VP1-specifieke monoclonale antistoffen
worden verkregen. Onderzocht wordt of VP1enVP2van CAVevenalsVP3 in staat zijn apoptosis
te induceren. Voor de constructie van CAV-Marek-vectorvaccins wordt co-transfectie met
behulp van verschillende transfer-vectoren geoptimaliseerd tot een efficiënt systeem.
Verwacht wordt dat in 1993 een beslissing valt ten aanzien van aanvullende middelen nodig
om het onderzoek binnen dit programma en het onderzoek aan vogelwetziekten binnen
programma 166 te versterken. Dan zal meer aandacht besteed kunnen worden aan de
preventie en bestrijding van andere pluimveeziekten, bijvoorbeeld de ziekte van Gumboro,
septichaemiën en luchtzakontstekingen ten gevolge van E.co//-infecties. Met name de
interferentie vanvaccinatie door maternale immuniteit endedaardoorverminderde effectiviteit
van vaccinatie ten aanzien van ziekte van Gumboro wordt dan bestudeerd.

Andere relevante
programma's

63, 64, 66, 69, 166, 168

Indicatie omvang

totaal 7 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

90
106
xxx

Advisering en ad-hoc onderzoek ten aanzien van ziekten bij pluimvee (ID,G. Koch)
Infectieuze anaemie bij de kip (ID, G. Koch)
Derdelijnsondersteuning van de preventie en bestrijding van pluimveeziekten (ID)
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Programma 66

Immunologisch onderzoek in relatie tot vaccinatiesystemen bij
landbouwhuisdieren

programmaleider

drs. B.A. Bokhout - ID-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Voor een betere dierziekte-preventie is onder andere vergroting van kennis omtrent de
mogelijkheden tot een goede stimulatie van het immuunsysteem noodzakelijk. In dit
programma wordt funderend onderzoek verricht naar het functioneren van immunologische
afweermechanismen, met speciale aandacht voor de immunologische afweer aan de slijmvliezen bij varkens en kippen.

Aanleiding

Infectieziekten veroorzaken ondermeer aandoeningen van het spijsverterings-, ademhalingsen urogenitaalapparaat, die enerzijds daling van melk- en vleesproduktie en reproduktiestoornissen van landbouwhuisdieren tot gevolg kunnen hebben, maar anderzijds ook
morbiditeit en mortaliteit veroorzaken. Genoemde infecties beïnvloeden het welzijn van de
dieren negatief. De veehouderijsector isvoor het voorkómen van bovengenoemde infecties
vooreen belangrijk deel aangewezen op preventieve maatregelen,welke,voorzover beschikbaar,
vooral berusten op vaccinatiesystemen. Daarbij gebruikt men krachtige, veilige, en bij voorkeur
discriminerende vaccins. Slechts een beperkt aantal vaccins voldoet aan alle criteria, omdat
over het algemeen de kennis ontbreekt die voor de ontwikkeling van dergelijke vaccins nodig
is. Het betreft hier enerzijds kennis van de betreffende ziekteverwekkers, anderzijds kennis
van het immuunsysteem van de verschillende species van landbouwhuisdieren en de wijze
waarop dit immuunsysteem optimaal kan worden aangesproken. Uitbreiding van kennis van
immunologische processen, met name aan de slijmvliezen (mucosale immuniteit), is essentieel
voor de ontwikkeling van genoemde vaccinatiesystemen. Vrijwel alle pathogène (micro-)
organismen en allergenen bereiken het dier namelijk via de slijmvliezen, waardoor een
blokkade aan de 'buitenzijde van het lichaam' de beste bescherming biedt.

Doel

De doeldieren van dit programma zijn varken en kip, en zeer beperkt het rund, terwijl muis
en rat als proefdiermodellen worden gebruikt. De beoogde programmaresultaten worden
puntsgewijs weergegeven. Tussen haakjes wordt verwezen naar de verschillende projecten.
Technieken en 'reagentia'
a. Ontwikkeling van (ontbrekende) monoclonale antilichamen gericht tegen belangrijke
subsets van lymfode en non-lymfoïde cellen van varken en kip (29 & 61).
b. Ontwikkeling van detectiemethoden (in situ en ex vivo) van antigeen- en isotype-specifieke
B-celresponsen bij varken, kip en rat (29, 61 & 78).
c. Ontwikkeling van proliferatie en killing assaysvoor in vitro studie van cellulaire immuniteit
tegen Aujeszky DiseaseVirus (ADV) antigenen bij varken en muis (54C).
d. Ontwikkeling van een rat-infectiemodel ter bestudering van Fasciolahepatica infecties (78).
e. Ontwikkeling van cytokine assaysvoor studie van T-cel-regulatie van de immuunrespons
tegen specifieke antigenen bij kip, muis en zo mogelijk voor het varken (34 & 61).
f. Ontwikkeling van antigeenaanbiedingsvormen: 'replicerend' via het doneren van een
bacterieel gen (dat codeert voor DNT) en een viraal gen (nog nader vast te stellen) in een
ADV- en Salmonella-vector, dan wel 'niet replicerend' via speciale aanbiedingsvormen voor
eiwitantigenen (o.a. OVA, DNT), waarbij antigeen-ISCOMS en antigeen-CTB conjugaten de
belangrijkste zijn (34).
Bouw enfunctievanimmuunsysteem (met nadrukopdemucosageassocieerd lymfoïdweefsel)
g. Beschrijving van de structuur en samenstelling van lymfoïde compartimenten bij varken en
kip (29 & 61).
h. Analyse van de leeftijdsafhankelijke ontwikkeling van de lymfoïde compartimenten bij
varken en kip (29 & 61).
i. Vaststellen van de betekenis van antigeenbelasting (verschil in darmflora) op de
ontwikkeling van de lymfoïde compartimenten bij het varken (29).
j . Analyse van de (functionele) veranderingen van de (mucosale) lymfoïde compartimenten
na specifieke infecties (ADV (54C), E.coli K88 (29), MDV (61), IBV (61), Coccidiën (61),
Fasciola(78)) bij varken, kip en rat. Het onderzoek aan Coccidiën-infectie in kippen wordt
extern gefinancierd.
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Antigeenaanbieding ter sturing van de immuunrespons
k. Karakterisering van antigeenverwerking, afhankelijk van antigeeneigenschappen (T-celafhankelijk versus T-cel-onafhankelijk, levend versus dood, hechtend versus niet-hechtend)
en toedieningswijze bij varken en kip (34 & 61).
I. Inzicht in de regulatie van specifieke immuunresponsen op T-cel-niveau (cytokine-responsen)
afhankelijk van de wijze van antigeenaanbieding bij varken, kip en muis (34 & 61).
m.Analyse van de bruikbaarheid van een virale (ADV-vector) en bacteriële vector (Salmonella)
voor het aanbieden van zowel virale en bacteriële antigenen (34) (gefinancierd door
derden),
n. Karakterisering van beschermingsmechanismen tegen infectieziekten (ADV (54C); E. coli
K88 (29); IBV (61); Coccidieën (61); Fasciola(78)) bij varken, kip, muis en rat.
o. Identificatie van ADV-antigenen belangrijk voor inductie van cellulaire immuniteit bij het
varken (54C).
Pilot-onderzoek
Alsvoorbereiding van een toekomstig project 'Stress en immuniteit' wordt een ADV-muismodel
ontwikkeld en geëvalueerd. Dit houdt het volgende in:
p. Uitwerking van een zogenaamd suboptimaal vaccinatiemodel, waarbij na challenge slechts
een beperkt percentage van de dieren sterft,
q. Opzetten van een isotype en ADV-specifieke ELISAvoor de muis ter kwantificering van
specifieke antilichamen na suboptimale vaccinatie,
r. Uitvoering van een stress-experiment in bovenstaand model met chronische stress.
Planning

Activiteiten gefinancierd door LNV
Voor 1994 wordt per project kort toegelicht aan welke onderdelen van de doelstelling van het
programma zal worden gewerkt.
- Project34,punteenf. Bijdeontwikkeling van methodenvoor (mucosale) antigeenaanbieding
wordt de bruikbaarheid van niet-replicerende systemen en replicerende systemen bepaald
aan de hand van de mucosale (darm-en ademhalingstractus) ensystemische immuunrespons
in laboratoriumproefdieren. Voor deze evaluatie worden onder andere vectorsystemen
opgezet of aangepast, cytokinespotassays ontwikkeld en wordt de isolatie van CD4- en
CD8-subsets uit lamina-propria- en intra-epitheliale-lymfocyten operationeel gemaakt.
- Project 54C, punt n en o. Cellulair immunologisch onderzoek ten aanzien van
Aujeszkyvirus bij de muis richt zich op de vraag of de cytotoxische T-cel-respons MHCgerestricteerd isenwelke hetfenotype isvandekillercellen bijdemuis.Tenaanzienvancellulair
immunologisch werk bij hetvarkenworden devoorwaarden die nodig zijn om een cytotoxische
T-cel-respons bij varkens te kunnen induceren, bepaald. De kinetiek van de respons wordt
bestudeerd en er wordt onderzocht welke virale eiwitten hierbij een rol spelen.
- Project 61, punt h, k en I. Het onderzoek naar het functioneren van het immunologisch
afweermechanisme van kippen is in 1994 ondermeer gericht op celpopulaties van het nietlymfoïde systeem in relatie tot de antigeenlokalisatie en B-cellen tijdens humorale
immuunresponsen. De exacte rol van stromale dendritische cellen bij de vorming van
kiemcentra wordt onderzocht. De humorale responsen tegen verschillende T-afhankelijke
en -onafhankelijke antigenen zal worden vergeleken. Parallel hieraan worden methodieken
ontwikkeld om de cellulaire responsen te meten. Voor de bestudering van de mucosale
darm-immuniteit wordt gebruik gemaakt van een E.co//-model-systeem, waarbij het effect
van dode en levende bacteriën wordt vergeleken. Dit onderzoek verschaft inzicht over
vaccinaties bij kippen via de orale route.
- Project 78, punt d en j .Voortbouwend op de ontwikkeling van een nieuw, effectief
challenge-model van ratten met Fasciolahepatica wordt aandacht besteed aan de relatie
tussen infectiedosis en migratie van de parasiet door de darm, aan de duur van de partiële
bescherming en aan de betekenis van het interval tussen priming en challenge. De betekenis
van T-cel-(on)afhankelijke mechanismen en de antigene structuur van de parasiet voor en
na darmpassage wordt bepaald.
Activiteiten extern gefinancierd
- Project 34, punt m. Dit onderzoek wordt ten dele gefinancierd door derden.
- Project 61, punt j . In het kader van coccidiose-onderzoek wordt bij de kip getracht de
immune cellen te karakteriseren die betrokken zijn bij de afweer tegen herinfectie. Op die
wijze wordt inzicht verkregen in het verloop van de coccidiose-specifieke immuunrespons.
Daarnaast wordt onderzoek verricht naar het belang van de verschillende ontwikkelingsstadia van de parasiet voor de opbouw van de immuniteit.
- Pilot-onderzoek punt p, q en r. Voor zover de beschikbare menskracht het toelaat wordt
gestreefd de punten p, q en r in de loop van 1994 af te ronden.
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Andere relevante

63, 64, 65, 69, 186

programma's
Indicatie omvang
Projecten

totaal 17 mensjaar, waarvan 12ten laste van LNV
29

Mucosaal immuunsysteem van het varken (ID, A.T.J. Bianchi)

34
54 C
61
78

Ontwikkeling van methoden voor antigeenaanbieding (ID, B. de Geus)
Ziekte van Aujeszky (ID, Tj. Kimman)
Mucosaal immuumsysteem van de kip (ID, S.Jeurissen)
Immunopathologie en immunodiagnostiek van Fasciola hepatica infecties (ID,
F.van Miliigen)
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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

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

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

Met behulp van wiskundige modellen, experimenten en observaties wordt onderzocht welke
factoren een kwantitatief belangrijke invloed hebben op de verspreiding van het virus van de
ziekte van Aujeszky in varkenspopulaties. Ondermeer wordt de invloed van factoren als
vaccinatie(s), maternale immuniteit, en dierverplaatsingen gekwantificeerd. De nadruk ligt bij
die factoren die mogelijk de eradicatie van het virus in deweg staan (deel van DWT-programma
veterinaire epidemiologie).

Aanleiding

Kwantificeren van transmissie met en zonder interventies is belangrijk voor de bestrijding van
infectieziekten, die niet uitsluitend op het individu isgericht. Het virus van de ziekte van
Aujeszky is een goed modelsysteem om dit onderzoek aan te doen: (1) het kwantificeren van
transmissie lijkt haalbaar omdat erdiagnostische methoden bestaan om ditvirus in gevaccineerde
populaties te bestuderen, en (2) er is mogelijk een directe toepassing van de resultaten in de
gestarte eradicatie-campagne. Ingrijpen op de transmissie van het virus van de ziekte van
Aujeszky gebeurt om de ziekte te bestrijden en om vrij te worden van dit virus wegens
handelspolitieke belangen. Om deze doelstellingen te bereiken is het van belang niet alleen
te onderzoeken in hoeverre vaccinatie het individuele dier beschermt maar ook in hoeverre
vaccinatietransmissievan hetvirusindeveestapel belemmert (kudde-immuniteit). Het programma
'epidemiologie van Aujeszky' is onderdeel van het netwerk veterinaire epidemiologie en
vormt binnen dit programma de schakel tussen epidemiologisch onderzoek en virologisch
onderzoek (64-ID).

Doel

De vragen waarop het onderzoek zich richt zijn:
- 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 (vaccinatie, groepsgrootte,
verschillende virusstammen, maternale immuniteit) en hoe kan de verspreiding van het
virus worden stopgezet?

Planning

1. Wiskundige modellering
- Samenwerking met het CWI: de verspreiding van virus binnen groepen waar contacten
tussen dieren bepaald worden door de regelmatige structuur van hun posities binnen de
stal (aangebonden zeugen, rijtjes met groepshokken etc.) wordt verder bestudeerd. Het
verband tussen drempelwaarde en de verwachte omvang van een uitbraak zal worden
vastgesteld.
- De statistische methoden voor de opzet en analyse van veldtrials voor vaccinatie-regimes
worden uitgewerkt en toegepast onder punt 3.
2. Experimenten
- Na de kwantificering van de beperking in transmissie door vaccinatie in experimentele
groepen wordt vastgesteld welke individu-eigenschappen (bijvoorbeeld vatbaarheid en
besmettelijkheid), en in welke mate, bijdragen tot de beperking van transmissie.
3. Observaties
- Verspreiding binnen gevaccineerde zeugenbedrijven lijkt veelal beperkt tot kleine uitbraken.
Zulke kleine uitbraken werden verwacht gegeven de resultaten van de experimenten
(genoemd onder 2) en de extrapolatie met behulp van modellen (genoemd onder 1). De
verzamelde gegevens worden gebruikt om te onderbouwen dat het inderdaad gaat om
kleine uitbraken. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de kans-per-tijdseenheid
dat een nieuwe infectieketen start, te schatten.
- Vergelijking van één- versus twee-maal vaccineren bij mestvarkens met behulp van
methoden ontwikkeld onder punt 1.
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Andere relevante
programma's

63, 64, 193

Indicatie omvang

totaal 4 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

54 E

Ziekte van Aujeszky (ID,Tj. Kimman)
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Programma 69

Synthetische vaccins, diagnostica en hormoon-analoga

programmaleider

prof.dr. R.H. Meloen - ID-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

Voor een beter begrip van fysiologische, pathofysiologische, immunologische en endocrinologische processen van mens en dier is gedetailleerde kennis van de receptor-ligandinteracties van doorslaggevende betekenis. Dit programma beoogt in eerste instantie het
definiëren van de bouwstenen, betrokken bij deze interacties. Hiertoe worden geavanceerde
methoden op het gebied van de peptidechemie, structuurchemie en biologie gecombineerd.
Gebruik makend van dezelfde methoden worden in tweede instantie, op basis van receptorligand-interacties, moleculen geconstrueerd die geschikt zijn om fysiologische, pathofysiologische,
immunologische en endocrinologische processen op gerichte wijze te sturen. Deze moleculen
vormen op het gebied van de diergeneeskunde, de veeteelt en de medische biologie de
aanzet tot nieuwe generaties vaccins, diagnostica, agonisten en antagonisten, terwijl zij op
het gebied van de plantaardige produktie zullen bijdragen aan geheel nieuwe benaderingen
met betrekking tot gewasbescherming en gewasbehandeling.

Aanleiding

Hetbeïnvloedenvanbiologische processen iséénvandebelangrijkste doelenvan biotechnologische
innovaties. De grondslag van vrijwel alle biologische processen wordt gevormd door de eiwiteiwit-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, hormoonanaloga, enzovoort. Bij het ID zijn de afgelopen jaren nieuwe, unieke
methoden ontworpen die snel, systematisch en gedetailleerd de identiteit van zulke sleutelpeptiden kunnen onthullen (PEPSCAN). De PEPSCAN-methoden, die nog steeds worden
uitgebreid samen met peptide-chemische en moleculair-biologische methoden, blijken
algemeen toepasbaar, zowel op het gebied van de diergeneeskunde en de veeteelt als op
medisch-biologisch gebied.

Doel

Peptidechemie
In de planperiode zal getracht worden de peptide-chemische expertise verder te ontwikkelen,
om haar voldoende op het huidige hoge niveau te houden. In zijn algemeenheid zal dit
onderdeel een geheel nieuwe benadering van diagnostisch onderzoek (miniaturisatie door
middel van vergaande automatisering) mogelijk maken. Dit onderzoek wordt voor 50%
gefinancierd door derden.
Pathogenen
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 effectiviteit van zo'n vaccin te doorgronden. Hiertoe zullen neutraliserende
epitopen of sites gedefinieerd worden (Parvo, HIV) en zullen neutraliserende epitopen in een
aantal synthetische vormen (single, multiple, circulair, geconjugeerd) getest worden op
immunogeen vermogen (bij MKZ). Het bestaan en de rol vanT-cel-epitopen zalworden bepaald
(MKZ). In zijn algemeenheid zal dit onderdeel de aanzet kunnen geven tot een veilige derdegeneratie-vaccins en nieuwe diagnostica ter verbetering van de gezondheidsbewaking van
landbouwhuisdieren. Naast deze vaccindoelstelling bij virale ziekten zal in verband met BSE
systematisch gezocht worden naar prion-domeinen met pathogeen-specifieke structuur. Dit
onderzoek wordt grotendeels gefinancierd door derden.
Endocrinologie
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-castratievaccin voor varkens zal hier het
tastbare doel zijn. Verder zullen op basis van de structuur-functierelatie 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. Inzijn algemeenheid streeft dit onderdeel naarde modulatie van endocrinologische
processenter bestudering en verhoging van het welzijn van landbouwhuisdieren, en modulatie
van devruchtbaarheid van landbouwhuisdieren. Dit onderzoek wordt grotendeels gefinancierd
door derden.
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Massascreeningstechnieken
De inzet voor expertise-ontwikkeling is onvoldoende om de concurrentie bij te kunnen
houden. Dit geldt met name op het gebied van de PEPSCAN-technieken. Extra inzet is hier
noodzakelijk, in het bijzonder wanneer deze expertise uitgebouwd zou worden in de richting
van massascreeningstechnieken.
Planning

Peptidechemie
Deexpertise-ontwikkeling in dit cluster wordt voor circa 50%door LNV gefinancierd. De externe
financiering complementeert en versterkt de LNV-gefinancierde activiteiten. De LNV-inzet zelf
is onvoldoende om de gestelde doelen te bereiken.
De expertise-ontwikkeling spitst zich toe op het verder ontwikkelen van de PEPSCAN,de
miniPEPSCAN, de PEPSCAN-SPLIT en middels deze techniek van 'surrogaat antigenen', en
snelle screeningen op biologisch actieve peptiden (T-cel-epitopen, anta- en agonisten van
hormonen, bactericide en fungicide peptiden en peptiden met immunosuppressieve werking).
De nadruk ligt hierbij op miniaturisering en automatisering.
Verdere expertise wordt ontwikkeld om in de vervolgfase (na de definitie van belangrijke
epitopen als peptiden) peptiden optimaal aan te bieden aan het immuunsysteem. Hiertoe
worden twee wegen bewandeld; de eerste weg behelst het ontwikkelen van een volledig
synthetisch carriermolecuul, de tweede het optimaliseren van de expositie van peptiden die
tot expressie gebracht zijn op grote eiwitten.
Ten behoeve van het endocrinologische onderzoek wordt FSHtot expressie gebracht in het
baculosysteem. Dit moet het mogelijk maken om voldoende toevoer van antigeen en antisera
te verzekeren voor de endocrinologische projecten in de cluster 'endocrinologie' (ten behoeve
van assay-ontwikkeling en structuur-functie-studies).
Tenslotte wordt expertise ontwikkeld op het gebied van de structuur-functierelatie van grote
eiwitten door middel vanmolecular modelling,profiel-en motief-analyse, middels geavanceerde
software en computerapparatuur. Gegevens verkregen met de PEPSCAN in zowel cluster
'peptidechemie' als cluster 'pathogenen' blijken hierdoor een extra dimensie te krijgen; in
sommige gevallen isdeze toegevoegde benadering zelfs noodzakelijk om tot een relevante
interpretatie van de gegevens te komen.
Pathogenen
Onderzoek in dit cluster wordt voor 45% door LNV gefinancierd en bestaat uit een groot
aantal samenwerkingen binnen en buiten het ID op het gebied van:
- epitoop mapping bij vaccin- en diagnostica-ontwikkeling (Parvovirussen van varken (PPV)
en hond (CPV), BSE, MKZ, HIV, BHV-1, Lelystadvirus, S.suisen Malaria);
- immunosuppressie geïnduceerd door virussen (BVD);
- anti-fungicide-peptiden;
- T-cel-immuniteit (Marek en HPV);
- ontsporing van afweerprocessen (Multiple Organ Failure en TNF-').
Het uitbaten van deze door het Parvovirusproject gegenereerde opties vereist echter een
flinke extra inzet.
In1994zalhetParvo-project beëindigdworden.Verwachtwordt datdedoelstellingen neergelegd
in de EC-Bridge-projectaanvrage ruimschoots gehaald zullen worden, aangevuld met een aantal
commerciële opties: rechten op 2e-generatie PPV-vaccin en 3e-generatie CPV-peptide-vaccin.
Deepitoopmapping zal gecontinueerd worden. Met name in geval van BSEzal een verzameling
specifieke antisera worden bereid. De deelname van het Laboratorium voor Moleculaire
Immunologie aan dit project loopt officieel af gedurende 1994.
Het vergelijken van de PEPSCAN en diverse random expressiebanken zal in 1994 afgerond
zijn. De expertise zal toegepast worden in het EC-Biotech-project 'Generation of functionally
optimized antibody fragments for industrial use' (ID-projectnummer 112, coördinatie Unilever).
Het optimaliseren van de expositie van peptiden op eiwitmoleculen (EC-Biotech-project 'New
vaccines based on optimal reconstruction of immunogenic structures, targeted for systemic
and oral delivery' (ID-projectnummer 111, coördinatie ID-DLO) zal in 1994 volgens het
aangegeven pad verlopen.
Tenslotte zal in 1994 het EC-AIR-project 'Agro-industrial application of anti-fungal proteins
from plant seeds' (ID-projectnummer 111, coördinatie door ATO-DLO) gestart worden. Alle
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andere genoemde onderwerpen zijn pilotstudies; gehoopt wordt dat in 1994 één of meer
daarvan omgezet kunnen worden in volwaardige projecten.
Endocrinologie
Onderzoek in dit cluster wordt voor 40% door LNV gefinancierd. Enerzijds wordt gewerkt aan
FSH(agonisten,antagonisen,vaccinsen nieuwe assaysten behoevevan hetfertiliteitsonderzoek),
anderzijds aan een anti-LHRH-immunocastratievaccin voor varkens. Dit laatste produkt is in de
fase gekomen dat het marktrijp gemaakt moet worden met behulp van externe financiering.
Het is onduidelijk of het LHRH-immunocastratievaccin-project in 1994 nog zal bestaan.
Wanneer dat het geval is dan zal de vorm mede bepaald worden door de wensen van de
subsidiegever. In 1994 zal de discussie over de ethische aspecten, in overleg met het ministerie
van LNV, geïnitieerd worden.
In 1994 zal het FSH-antagonist-agonist-onderzoek verder uitgebouwd worden. Verwacht
wordt dat dan antagonistische peptiden gedefinieerd zullen worden. Voor details wordt
verwezen naar het projectvoorstel dat aan een industriële partner zal worden aangeboden.
Het NWO-FSH-vaccinproject zal, enigszins aangepast, in 1994 de epitoopmapping van FSH
opgeleverd hebben en kandidaat-peptiden die FSH-blokkerende antilichamen kunnen
opwekken. Tevens zullen met behulp van een baculovirus-expressiesysteem FSH-a- en-ßsubunits ter beschikking komen om antisera op te wekken (ter ondersteuning van de
epitoopmapping) en om nieuwe FSH-assays op te zetten.
Andere relevante
programma's

63, 64, 65, 166, 186, 202

Indicatie omvang

totaal 15 mensjaar, waarvan 5ten laste van LNV

Projecten

110
111
112

Synthetische peptiden en endocrinologie (ID, R. Oonk)
Synthetische peptiden en microbiologische agentia (ID, R.H. Meloen)
Synthetische peptiden-methoden (ID,W. Schaaper)
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Programma 85

Ontwikkeling en vernieuwing van methodologie en expertise van
economisch onderzoek

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het programma heeft als doel: door het ontwikkelen van methodieken en expertise
(database-applicaties, modellen, analysemethoden en expertsystemen) de efficiency en
kwaliteit van het onderzoek op het LEI-DLO te verhogen, en meer in het algemeen ook het
brede externe veld van landbouw-economisch onderzoek.

Aanleiding

Methodologische ontwikkeling vormt een essentiële investering in de continuering van hoog
kwalitatief landbouw-economisch onderzoek op de lange termijn. Met name op internationaal
niveau vindt een gedurige ontwikkeling plaats.
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.

Doel

Om de positie van LEI-DLO in het (inter)nationale krachtenveld van het landbouw-economisch
onderzoek te handhaven en zo mogelijk te versterken dient het onderzoek van hoog wetenschappelijk niveau te zijn, gebruik te maken van moderne methoden en technieken, en
doelmatig te worden uitgevoerd. Het programma beoogt door ontsluiting van nieuwe kennisgebieden, methodologie-ontwikkeling en door kennisuitwisseling bij of voorop te blijven bij
de aanpak van bestaande en nieuwe probleemgebieden en de efficiency bij de uitvoering van
het onderzoek te verhogen.

Planning

- Aandacht voor methodologieontwikkeling, -gebruik enevaluatievoor 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.

Andere relevante
programma's

112, 129, 203, 207, 242, 245, 248

Indicatie omvang

geen inzet (wegens afronding extern gefinancierde inzet)

Projecten

21601
31601
41601

Markovketens (LEI)
Methodologie macro-micro-economisch onderzoek (LEI)
Bio-economische modellen glastuinbouw (LEI)
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Programma 101

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

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het programma beoogt de ontwikkeling van methoden voor analyse, verbetering en
normering van de werkuitvoering en de werksituatie vanuit de gezichtspunten gezondheid,
produktiviteit, kwaliteit, welzijn en veiligheid. De onderzoekgebieden betreffen fysieke
belasting (o.a. lage rug, kort-cyclische arbeid), omgevingscomponenten (o.a. stof, gewasbescherming), arbeidsbehoefte, produktiviteit (o.a. arbeidsgeschiktheidsbeoordeling,
taakanalyse), ergonomie en veiligheid.

Aanleiding

Grote veranderingen met betrekking tot produktietechnieken en -processen door mechanisatie
enautomatisering kenmerken de Nederlandse agrarischesectorgedurende het laatstedecennium.
Gezondheidsstatistieken wijzen uit dat deze ontwikkeling gepaard gaat met in ongunstige
zin veranderde arbeidsomstandigheden. Met name bekend zijn de eenzijdige fysieke 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 toename van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het overheidsbeleid
ten aanzien van de preventie hiervan heeft hoge prioriteit. Aandacht verdienen met name
fysieke enpsychische belasting,gevaarlijk(e) werk en-situaties,fysische belasting,en biologische
en chemische omgevingscomponenten. Effectieve uitvoering van dit beleid stuit echter op het
ontbreken van beoordelingsmethoden en normen, een hiaat dat ook internationaal onderkend wordt. Dit probleem isdeste 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 van het programma is enerzijds de ontwikkeling en toetsing van methoden voor
de evaluatie van de arbeidsomstandigheden in de agrarische sector, anderzijds de toepassing
hiervan om te komen tot richtlijnen ter verbetering. Ontwikkeling houdt in het creëren van
meetmethoden en -methodieken. Validiteit en bruikbaarheid in de praktijk zijn belangrijke
criteria hierbij. Toetsing vindt plaats door middel van interventie-studies, waarbij het effect
van arbeidshygiënische, arbeidskundige, ergonomische en organisatorische maatregelen
wordt geëvalueerd. Hiermee levert het onderzoekprogramma een bijdrage aan de verbetering
van de arbeid en de werkomgeving in de agrarische sector. Betrokken gezichtspunten in dit
programma zijn gezondheid, veiligheid, welzijn, produktiviteit en kwaliteit. Als zodanig
ondersteunt het programma het beleidter reductievan het ziekteverzuim-en arbeidsongeschiktheidsvolume. Benadrukt moet worden dat een evaluatie uitsluitend gericht op de aspecten
gezondheid, veiligheid en welzijn van de werkende onvoldoende is; implicaties voor de
arbeidsbehoefte en produktiviteit, en voor de kwaliteit van het agrarisch eindprodukt dienen
tevens te worden beschouwd. Op langere termijn zullen de resultaten van het programma
voorzien in normen voor beroepsmatige blootstelling aan belastende factoren.
Gegeven de noodzakelijke aandachtsgebieden genoemd in de 'aanleiding', worden bij het
beantwoorden van de bovenstaande doelstelling prioriteiten gelegd bij de onderzoekgebieden
fysieke belasting, ergonomie en veiligheid, en omgevingscomponenten.
Fysieke belasting
De relatief hoge fysieke belasting in de agrarische sector heeft vooral gevolgen voor de lage
rug en nek-schouderregio. Het onderzoek gericht op de lage rug heeft tot doel het opzetten
van een mathematisch model waarmee op basis van gemeten mechanische en fysiologische
factoren de kans op het optreden van rugschade wordt voorspeld. Klachten in de nekschouderregio lijken vooral samen te hangen met kort-cyclisch repeterende en langdurig
statische activiteit. Het onderzoek hiernaar heeft tot doel het geven van een op hoofdlijnen
beschrijvend model van fysiologische factoren in relatie tot het ontstaan van klachten, onder
andere met als toepassing gefundeerde en acceptabele werk/rust-verhoudingen.
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Omgevingscomponenten
Het onderzoek naar omgevingscomponenten richt zich op de blootstelling aan stof en gewasbeschermingsmiddelen. Het niveau van onderzoek verschilt voor beide probleemgebieden.
Met betrekking tot de eerstgenoemde heeft het onderzoek tot doel het ontwikkelen van een
meet-enbeoordelingsmethode vandevoor degezondheid relevante bestanddelen van organisch
agrarisch stof, alsmede het beoordelen van maatregelen ter bescherming hiertegen. Onderzoek
naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beoogt door toepassing van bestaande
meetmethoden deeffectiviteit te beoordelen vantechnische, arbeidshygiënische, arbeidskundige
en organisatorische maatregelen.
Ergonomie en veiligheid
Ergonomie en veiligheid zijn betrokken bij het ontwerp van nieuwe, en de evaluatie van
bestaande produktiesystemen en werkmethoden. Doel van het ergonomisch onderzoek is het
toepassingsgereed maken van methoden voor inventarisatie van knelpunten met betrekking
tot de gebieden werkhoudingen, werkplekinrichting en fysische omgeving. Speciaal wordt
aandacht geschonken aan de veelvuldig voorkomende discrepantie tussen theoretisch
optimaal ontwerp en praktijkgebruik. Veiligheidsonderzoek heeft tot doel het ontwikkelen
van een checklist voor evaluatie van het risico ten aanzien van gevaarlijke situaties op de
werkplek, en toepassing hiervan in specifieke werksituaties om te komen tot een kwantitatieve
risico-analyse. Daarnaast worden maatregelen geformuleerd voor reductie van het risico.
Arbeidsbehoefte en produktiviteit
Reedsaangegeven isdat binnen het programma aandacht voor de onderzoekaspecten arbeidsbehoefte, produktiviteit en kwaliteit essentieel is. Geformuleerde maatregelen in relatie tot
de genoemde onderzoekgebieden zullen dan ook steeds op de gevolgen hiervan voor de
laatsten worden beoordeeld. Daarnaast richt het onderzoek naar arbeidsbehoefte en
produktiviteit zichop deontwikkeling entoetsingvaneeneenduidige methodevantaakanalyse,
met inbegrip van de aanleg en het onderhoud van een uniform arbeidsnormenbestand.
Eindresultaat van alle programma-onderdelen, modellen zowel als methoden, zijn steeds
beschrijvingen in de vorm van wetenschappelijke artikelen en publikaties in wetenschappelijke
en vaktijdschriften.
Planning

Bij het opstellen van de programmaplannen voor 1994 is ervan uitgegaan dat een deel van
het onderzoek met behulp van externe financiering kan worden uitgevoerd.
Fysieke belasting
Binnen het onderzoek naar belasting van de lage rug zal vooral aandacht worden besteed
aan het verder toepasbaar maken van het comparatief te gebruiken model. Hiertoe zal
validering van de lengte-afname alsmaatvoor debelasting worden uitgevoerd via experimentele
variatie van werk/rust-verhoudingen. Tevens wordt de invloed van interpersoonsvariatie en
het effect van continue, laag-intensieve activiteiten nader bekeken. Indien hiervoor externe
financiering verkregen wordt zal een aanvang worden genomen met het normstellend model
via epidemiologisch onderzoek. Plannen voor deze koppeling in samenwerking met de VU en
UvA zijn reeds voorbereid.
Met betrekking tot kort-cyclische arbeid wordt het onderzoek naar homeostaseverstoringen
in relatie tot het ontstaan van spiervermoeidheid verder onderzocht, met specifieke aandacht
voor de statische component van de activiteit. Verder richt het onderzoek zich op de factoren
die schade veroorzaken in de passieve seriële componenten. Parallel aan het onderzoek in de
lage rug valt hierbij te denken aan de mate van energie-opname in deze weefsels.
Toepassing van bovenstaande modellen vindt plaats in een comparatief onderzoek naar het
gebruik van stasteunen in de tuinbouw.
Omgevingscomponenten
Stofonderzoek isvoor een groot deel afhankelijk van het verkrijgen van externe financiering.
Het onderzoek zelf is in eerste instantie vooral gericht op de detecteerbaarheid (chemisch
zowel als deeltjesgrootte) van de voor de mens potentieel schadelijke componenten van stof
in de agrarische sector en de gezondheidseffecten van deze. Eveneensworden voorbereidingen
getroffen met betrekking tot epidemiologisch onderzoek naar gezondheidseffecten, welke
mogelijk zal worden uitgevoerd in samenwerking met het Silsoe Research Institute (UK).
Het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen concentreert zich op keuzevorming binnen
de meest gebruikte middelen en het aangeven van geschikte middelen bruikbaar als 'dummy'.
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Onderscheid wordt gemaakt naar poedervormige en vloeibare middelen. Analysemethoden
hiervoor worden beschreven. Toetsing van de methode vindt plaats in praktijksituaties en
onder geconditioneerde omstandigheden, waarbij de nadruk ligt op gevoeligheid van de
methode.
In de aardappelteelt zal, mits extern gefinancierd, met behulp van de ontwikkelde methode
het effect van arbeidshygiënische maatregelen op blootstelling aan een combinatie van stof
en gewasbeschermingsmiddelen worden geëvalueerd.
Ergonomie en veiligheid
Ten bate van het ergonomisch onderzoek wordt een methode voor de inventarisatie van
knelpunten ten aanzien van de werkhouding en werkplekinrichting (overzichtelijkheid)
opgezet. Hierin wordt de invloed van interpersoonsvariatie meegenomen. Toepassing vindt
plaats in de varkens- en pluimveeslachterijen, en mogelijk in alternatieve huisvestingswijzen
voor dieren. Tevens zal toetsing van de gevolgde methode plaatsvinden.
Veiligheidsonderzoek isafhankelijk van het verkrijgen van externe financiering. Met betrekking
tot dit onderzoek zal een prioriteitenlijst worden opgesteld op basis van (bijna) ongevalsgegevens in de agrarische sector. Voor de aandachtsgebieden met hoogste prioriteit worden
risico-checklisten opgesteld.
Arbeidsbehoefte en produktiviteit
De extern gefinancierde herziening van de Professiogrammen wordt afgerond voor de
sectoren boomteelt, bloembollen- en bolbloementeelt, en potplantenteelt. Voor de sectoren
pluimveeteelt, mestveeteelt en vollegrondsgroenteteelt wordt de herziening gestart. Mits
externe financiering verkregen wordt, zal een begin worden gemaakt met de kwantitatieve
koppeling van arbeidsgegevens met arbeidsbelastingen.
Binnen de methode voor taakanalyse wordt een alternatief arbeidsnormenbestand ontwikkeld
op basis van een geformuleerd programma van eisen. Bij het gebruik van handterminals die
bestemd zijn voor het verkrijgen van arbeidskundige gegevens zullen ook externe arbeidskundigen worden geïnstrueerd, waarbij hun ervaringen worden geïnventariseerd. Met
betrekking tot het onderhoud van het arbeidsnormenbestand voor de groenvoorzieningen
zullen mogelijkheden tot samenwerking met het IBN-DLO worden uitgewerkt. Een voorstudie
zal worden verricht naar de gewenste aanpassingen van ETA.
Andere relevante
programma's

43, 105,

Indicatie omvang

totaal 6 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

20.1.13
20.1.14
20.1.15
20.1.17
20.4.06

Fysieke belasting en gezondheid in relatie tot veranderingen in het agrarisch
produktieproces (IMAG, J.H. van Dieën)
Beoordeling en reductievandeblootstelling aanschadelijke omgevingscomponenten
in de agrarische sector (IMAG, H.H.E. Oude Vrielink)
Ontwikkeling en toepassing van een beoordelingsmethode van arbeidsbehoefte
en produktiviteit (IMAG, M. van der Schilden)
Onderzoek naar een methode van een integrale ergonomische analyse van
agrarische produktiesystemen (IMAG, J.H. van Dieën)
Arbeidsonderzoek bij volièresystemen in de leghennenhouderij (IMAG,
H.H.E. Oude Vrielink)
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Programma 104

Ontwikkeling van systemen voor informatisering en management
van bedrijven

programmaleider

dr.ing. H.W.J. Donkers - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het programma omvat onderzoek naar en ontwikkeling van op geavanceerde informatietechnologie (IT) gebaseerde systemen en hulpmiddelen voor informatievoorziening en
-verwerking, bedrijfsadministratie, efficiencybewaking, bedrijfsbeheer en planning ten
behoeve van bedrijfsvoering en sectorbeleid. Het programma omvat voorts onderzoek ten
aanzien van doelstellingen, functies en efficiency van agrarisch management.

Aanleiding

Ten behoeve van het management van bedrijven in de agrarische sector worden op velerlei
wijzen gegevens verzameld en verwerkt tot informatie voor voorbereiding, uitvoering en
evaluatie van beslissingen. De voortgaande maatschappelijke ontwikkelingen en technische
en technologische vernieuwingen hebben grote invloed op de bedrijfsvoering. De biologische
en ecologische systemen in de landbouw zijn complex. Er is een hoge mate van onzekerheid.
Een betere beheersing van de produktieprocessen, en met name de inputs daarbij, wordt
mogelijk door de ontwikkelingen op het gebied van de micro-elektronica en informatietechnologie. De laatste jaren is het gebruik van micro-elektronica in de verschillende sectoren
van de landbouw sterk toegenomen. De informatietechnologie biedt op veel gebieden van
het management belangrijke ondersteuning door devele nieuwe mogelijkheden bij informatieverzameling en -verwerking. In dit programma richt het onderzoek zich op de informatiebehoeften van het management en de mogelijkheden om daarin met behulp van
informatietechnologie te voorzien. De informatisering wordt beschouwd als een van de
belangrijkste technologische vernieuwingen van deze tijd met grote gevolgen voor
bedrijfsvoering en -structuur en voor communicatie en logistiek.

Doel

Doel van het programma is op basis van geavanceerde informatietechnologie (IT) onderzoek
uit te voeren naar en hulpmiddelen te ontwikkelen voor informatievoorziening en -verwerking,
bedrijfsadministratie, efficiencybewaking, bedrijfsbeheer en planning ten behoeve van bedrijfsvoering en sectorbeleid. Het doel van dit programma is resultaten van IT in handen van de
beslissers te stellen, zodat de benodigde informatie tijdig, in de juiste vorm en economisch
verantwoord beschikbaar is. Het programma omvat voorts onderzoek ten aanzien van doelstellingen,functies enefficiencyvanhetagrarisch management. Hetonderzoek indit programma
isfundamenteel-strategisch vanaarden kaneeneffectief hulpmiddel zijnvoor de bedrijfsvoering,
ten einde een doelmatige produktie te bereiken van hoge kwaliteit in gewassen en dieren,
zonder onacceptabele schade voor het milieu of voor menselijk en dierlijk welzijn.
Automatische registratie (sensoren en elektronische gegevensuitwisseling) en handmatige
vastlegging brengen een stroom van gegevens op gang, die gestructureerd moet worden
verwerkt. Gedurende dit verwerkingsproces wordt waarde toegevoegd door middel van
modellen en moderne methoden en technieken voor beslissingsondersteuning, waaronder
kennisintensieve systemen, zoals expertsystemen, en methoden en technieken zoals neurale
netwerken en fuzzy logies.
In het kader van dit programma wordt meegewerkt aan de uitvoering en het onderhoud van
het INformatica Stimulerings Plan (INSP) en het Post-INSP-onderzoek voor de agrarische sector.
In het INSP is de nadruk gelegd op de ontwikkeling en het gebruik van bedrijfsmanagementsystemen en de communicatie in de keten. Er zal worden meegewerkt om een totaalbeeld te
schetsen van de status en de verwachte en gewenste ontwikkelingen op het gebied van de
informatietechnologie, zowel gericht op de toepassing als op het wetenschappelijk onderzoek.
Bij de evaluatie van het INSP isgebleken dat verdere stimulering en ontwikkeling van IT nodig
zijn. Aandachtsgebieden hierbij zijn bedrijfsmanagement- en communicatiesystemen, de
introductie van kennisintensieve systemen en de vereiste infrastructuur.

Planning

Hulpmiddelen voor planning
Effecten van technische of technologische vernieuwingen die gevolgen hebben voor de totale
bedrijfsopzet, de arbeidsorganisatie of onderdelen van de bedrijfsvoering worden onderzocht
binnen scenario-onderzoek. Veranderingen die voortkomen uit bijvoorbeeld technische en
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technologische vernieuwingen op het gebied van teeltsystemen zullen in dit programma
gemodelleerd en gekwantificeerd worden. Ook een model voor de slachtkuikenmesterij en
een biologisch-economisch model voor de fruitteelt zullen worden ontwikkeld. Hierbij zullen
verschillende aspecten van de bedrijfsvoering aan de orde komen.
Onderzoekwordt gedaan naarsimulatie-enoptimalisatie-systemen ter ondersteuning vantactische
beslissingsproblemen. Met behulp vantechnieken uit de 'operations research'worden oplossingen
aangegeven voor tactische beslissingsproblemen: een managementinformatiesystemen
tactische planning melkvee/zeugenbedrijven,onderzoek op hetgebiedvande arbeidsorganisatie,
regionale mestlogistiek en produktie planning op potplantenbedrijven. Voor het ontwikkelen
van een managementinformatiesystemen tactische planning melkvee/zeugenbedrijven is een
programmaplaats toegewezen. Aandacht zal worden besteed aan optimalisering van aanhoudingsduur leghennen en afleverpatroon mestvarkens. Ontwikkelde systemen voor de
ondersteuning van debedrijfsplanning en het opstellen van begrotingen,zoals IMAG-ORSPELen
IMAG-ARBGRO, zullen worden geïntegreerd in een beslissingsondersteunend systeem voor de
evaluatie van de werkorganisatie. IMAG-ORSPEL is een planningsprogramma voor de keuze
van machines in de akkerbouw en IMAG-ARBGRO is een arbeidsbegrotingsprogramma dat
eenvergelijking maakttussendevraag naar en het aanbodvanarbeidvoor het bedrijf alsgeheel.
In het onderzoek op het gebied van de beslissingsondersteuning zal meer aandacht worden
besteed aan een integrale benadering van van-dag-tot-dag beslissingen. Een toepassing
betreft onderzoek naar operationele bedrijfsvoering op leghennenbedrijven met volièrehuisvesting. Voorts zal aandacht worden besteed aan integratie van sensoren en procescomputers
binnen het managementonderzoek. Door het elektronisch verzamelen van data door middel
vansensorenwordencontinu gegevensvastgelegd vandebedrijfsprocessen,zonder tussenkomst
van boer of tuinder. Het gaat hier om uitbreiding van de bestaande kennis en de vastlegging
hiervan in Kennisintensieve Systemen (KIS). Voor de toepassing en het gebruik van dergelijke
systemen moet een nieuwe architectuur worden onderzocht. Dit zal worden toegepast op
een te ontwikkelen graslandmanagementsysteem op rundveebedrijven.
Voorts zal onderzoek plaatsvinden naar koppeling van systemen op strategisch, tactisch en
operationeel niveau.
Managementonderzoek
De informatiebehoefte van agrarische ondernemers zal worden bekeken vanuit de bestaande
informatievoorziening. Er zal worden onderzocht of technisch-economische bedrijfsgegevens
gebruikt kunnen worden alsbasisvoor informatiebeleid indeagrarische sector. Ook dynamische
aspecten van doelstellingen en informatiebehoefte van agrarische ondernemers zullen
worden bestudeerd door middel van een longitudinaal onderzoek. Op basis van synthese van
verschillende onderzoekmethoden naar de doelstellingen en besluitvormingsprocessen op
agrarische bedrijven zal worden vastgesteld wat een nuttige inzet van ITzou kunnen zijn.
Financiering vindt deels plaats op basis van een programmaplaats.
Analyse en evaluatie van bedrijfsuitkomsten
Onderzoek zal worden uitgevoerd naar de informatiebehoeften van bedrijfshoofden. Hierbij
zal worden nagegaan welke systemen zij wensen op welk besluitvormingsniveau (strategisch,
tactisch enoperationeel). Voortszullen de redenen onderzocht worden waarom bedrijfshoofden
informatiesystemen aldan niettoepassen.Voor deveehouderijtakken zalverdere ontwikkeling,
ondermeer in de vorm van een expertsysteem, van managementinformatiesystemen op dePC
plaatsvinden op het gebied van evaluatie van bedrijfsgegevens. Er zal voorts worden gewerkt
aan een uniforme codering en waardering van vaste activa, en een registratie- en analysesysteem voor graslandmanagement. Bedrijfsvergelijkend onderzoek zal voorts worden
uitgevoerd in de pluimveehouderij.
Bedrijfsoverschrijdende vraagstukken
Aandacht zal worden besteed aan grondslagen voor informatiemodellen gericht op toepassing
in 1KB(Integrale Ketenbesturing). Activiteiten zullen voorts bestaan uit bijdragen aan landelijke
standaardisatie van normen, definities en rekenregels, en het bevorderen van de informatisering van proces- en bedrijfsbeheer en optimaal gebruik van informatica in de gehele
agrarische sector. Meer en meer kunnen individuele bedrijven worden opgenomen in netwerken
waarmee informatie met de omgeving kan worden uitgewisseld, bijvoorbeeld met de veiling,
bank, collega's, voorlichting en toeleveranciers van data. Daardoor ontstaan nieuwe mogelijkheden, zoals tele-veilen, onderlinge informatie-uitwisseling en gebruikmaken van externe
gegevens voor de bedrijfsvoering. Ook valt te denken aan 1KBmet behulp van Electronic Data
Interchange (EDI) en het gebruik van de boordcomputer.
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Sinds 1991 is het onderzoek om procesautomatisering en bedrijfsinformatiesystemen aan
elkaar te koppelen geïntensiveerd. Onder dit programma valt het onderzoek in de akkerbouw
naar een standaardprotocol om gegevens tussen procesbesturingsapparatuur en het bedrijfsinformatiesysteem uit te wisselen.
Methodologie en expertise
Een expertsysteem voor de evaluatie van bedrijfsresultaten zal worden ontwikkeld. Van de
heuristische technieken is het genetisch algoritme één van de mogelijkheden die nader zullen
worden bekeken. Een genetisch algoritme wordt gebruikt om een benadering van de
oplossing van een optimaliseringsprobleem te vinden. Het wordt gebruikt bij problemen die
te complex zijn om viatraditionele optimalisatie-methoden op te lossen.Binnen het programma
wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van het genetisch algoritme voor de bepaling van
een plaatsingsplan in de potplantenteelt. Onderzoek zal voorts worden verricht naar het
gebruik van een neuraal netwerk bij patroonherkenning. Hierbij is het gegeven patroon de
input en bestaat de output uit een classificatie. Het neuraal netwerk kan door training zichzelf
leren om de juiste classificatie toe te kennen. Naast simulatie en (lineaire) programmering
zullen ook heuristische zoektechnieken worden bestudeerd, zoals simulated annealing en
tabu search. Deze laatste hebben als kenmerk dat ze efficiënt noch effectief zijn, maar ze
vormen wel eenflexibel, robuust en makkelijk implementeerbaar stuk gereedschap om complexe
optimaliseringsproblemen aan te pakken.
Andere relevante
programma's

43, 101,105, 106, 203

Indicatie omvang

totaal 9 mensjaar, waarvan 4 ten laste van LNV

Projecten

22.1.04
22.1.07
22.1.08
22.3.03
22.3.05
22.4.02
22.4.05

30402
30404
30405
30406
30407
30408
30409
30410
30411
30412
30413
30414
30416
40408
xxx
xxx
30423/0
30423/2
30423/5
30423/6
30423/7

Modelbouw en simulatie (IMAG, R.M. de Mol)
Mestlogistiek op bedrijfsniveau (IMAG, R.M. de Mol)
Onderzoek naar een Beslissingsondersteunend Systeem (BOS) voor de evaluatie
van de werkorganisatie van bedrijfssystemen (IMAG, G.H. Kroeze)
Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend systeem (BOS) voor de boomteelt
(IMAG, E. Annevelink)
Beslissingsondersteunend Systeem (BOS) voor de plaatsingsplanning in de
glastuinbouw (IMAG, E. Annevelink)
Operationele bedrijfsvoering op leghennenbedrijven met volièrehuisvesting
(IMAG, C. Lokhorst)
Onderzoek naar een beslissingsondersteunend Systeem (BOS) voor het
operationeel graslandmanagement op rundveebedrijven (BOS-grasland) (IMAG,
G.H. Kroeze)
Grondslagen voor informatiemodellen (LEI)
Managementinformatiesystemen tactische planning melkvee/zeugenbedrijven (LEI)
Expertsystemen voor melkveebedrijven (LEI)
Tweede-generatie-expertsystemen (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 (LEI)
Systemen bedrijfsanalyse pluimvee (LEI)
Biologisch-economisch bedrijfsmodel fruit (LEI)
Uniforme codering en waardering van vaste activa (LEI)
Registratie- en analysesysteem voor graslandmanagement (LEI)
Ontwikkeling van methoden voor onderzoek naar de relatie tussen doelstellingen,
besluitvorming en informatiebehoefte van agrarische ondernemers (LEI,LUW)
Informatiebehoefte van agrarische ondernemers bekeken vanuit de bestaande
informatievoorziening (LEI)
Technisch-economische bedrijfsgegevens als basis voor informatiebeleid in de
agrarische sector (LEI)
Dynamische aspecten van doelstellingen en informatiebehoefte van agrarische
ondernemers (LEI)
Synthese van verschillende onderzoekmethoden en de mogelijke bijdrage hiervan
in agrarisch informatiebeleid (LEI)
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Programma 105

Innovatieve technologie voor de melkveehouderij

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het programma is gericht op onderzoek naar nieuwe technologische principes voor het
melken, het voeren, het gebouwontwerp en de procesbesturing en de integratie daarvan op
het moderne melkveebedrijf. Belangrijke randvoorwaarden zijn: positieve effecten voor de
kwaliteit van de produktie, de arbeid, de gezondheid en 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. Toch isop het moderne gezinsbedrijf in totaal nog circa 90 manuren per
week nodig om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Verder wordt door de
huidige generatie veehouders de bedrijfsgebondenheid, vooral veroorzaakt door de dagelijks
op vaste tijdstippen terugkerende werkzaamheden, steeds meer als een bezwaar ervaren.
Voor de Nederlandse melkveehouderij zal het ten behoeve van de internationale concurrentiepositie ook in detoekomst noodzakelijk blijven de produktie van melk technisch en economisch
zoefficiënt mogelijkte laten plaatsvinden. Daarbij ishetvan belang dat het produktiepotentieel
van de dieren vanuit het oogpunt van dierlijk welzijn en milieu op een verantwoorde wijze
wordt benut en dat de produktie plaatsvindt op een wijze die een hoge kwaliteit van het
produkt melk kan garanderen.
Binnen het spanningsveld van nieuwe ontwikkelingen, waarmee de melkveehouderij maatschappelijk en economisch wordt geconfronteerd, dient de introductie van nieuwe technieken
en technologieën de taakstelling van de veehouder te ondersteunen. Dit betreft onder andere
taken op het gebied van de dierverzorging, dierbewaking, kwaliteitszorg en het milieu. Gelet
op de bedrijfsschaal en de intensiteit van de produktie, kan de veehouder zich zonder gebruik
te maken van deze technologische hulpmiddelen, bedrijfstechnisch en economisch bezien, in
de toekomst moeilijk handhaven.
Tegen de achtergrond van deze problematiek richt het programma zich op de volgende
gebieden:
- het toepasbaar maken van nieuwe (of elders reeds bestaande) technologische principes op
het melkveebedrijf, ter ondersteuning van taken van de veehouder op het gebied van het
melken, het voeren en de bronst- en ziektecontrole;
- het ontwerpen van gebruiksregels voor deze technologische principes en systemen en de
validatie ervan op basisvan dierproeven;
- de analyse van specifieke effecten op de benodigde arbeid, de gezondheid en het welzijn
der dieren, de produktie-efficiëntie en de mineralenstroom op het bedrijf;
- evaluatie van de betekenis van deze technologische ontwikkelingen in maatschappelijk
opzicht, op sectorniveau en in het zicht van het landbouwbeleid. De hier gevraagde
technology assessment studies worden vanaf 1994 aan het programma toegevoegd.

Doel

Doel is bijdragen te leveren aan een verdere ontwikkeling van de melkveehouderij, door
onderzoek naar en integratie van nieuwe technologische principes. Daarbij spelen bedrijfstechnische overwegingen en doelstellingen op het terrein van de arbeid en management, de
gezondheid en het welzijn der dieren, produktkwaliteit en het milieu een centrale rol.
Het programma omvat een aantal aandachtsvelden, waarvoor de doelstellingen afzonderlijk
worden omschreven.
Sensortechnologie
Het onderzoek naar sensoren voor het opsporen van zieke en tochtige dieren is hierin een
belangrijke activiteit, die in samenwerking met andere onderzoekinstellingen (ID-DLO, FD) en
het bedrijfsleven ter hand wordt genomen. Aangetoond is reeds dat de geleidbaarheid van
de melk een indicator isvoor het opsporen van mastitis. Sensoren voor het bepalen van de
melktemperatuur en de dieractiviteit zijn perspectiefvol voor detochtigheids- en ziektedetectie,
en zijn reeds beschikbaar voor de praktijk.
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Om het opsporingspercentage voor tochtigheid, mastitis en andere ziekten nog verder te
verbeteren, worden statistische en optimaliseringsmodellen ontworpen, en bestudeerd voor
de gelijktijdige verwerking en benutting van meerdere parameters. Daarbij wordt naast de
informatie van sensoren gebruikgemaakt van gegevens over de melkproduktie, de voeropname
en het lichaamsgewicht. Aan een betrouwbaar detectiemodel voor tochtigheid en ziekte is op
melkveebedrijven van wat grotere omvang grote behoefte.
Nagegaan wordt of op basis van de nieuwste ontwikkelingen in de micro-elektronica ook
mogelijkheden bestaan voor het gebruik van implanteerbare sensoren voor de gezondheidsen vruchtbaarheidsbewaking.
Tevens worden op basis van NIR-technieken methoden beproefd om on-line de melksamenstelling te meten. Deze toepassing is van groot belang bij automatisch melken en voor de
zuivelindustrie.
Procesautomatisering van melken en voeren
Door verschillende onderzoekinstellingen en industriële bedrijven, met name in 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.
Primair is de vraag aan de orde hoe een volautomatisch melksysteem in werkelijkheid
functioneert: wat de tijdparameters zijn van de opeenvolgende processtappen, hoe de
technische parameters van het robotsysteem kunnen worden afgestemd op de uiervorm en
het melkgedrag van individuele koeien, en wat zo'n systeem aan arbeid en toezicht vraagt
van de veehouder.
De wisselwerking tussen de techniek/technologie en het dier is aan de orde bij de volgende
vragen:
- Aan welke voorwaarden dienen de toegepaste technieken voor geautomatiseerd,
meerdere keren per dag melken te voldoen met het oog op handhaving van een goede
uiergezondheid en goede melkkwaliteit en -samenstelling (o.a. vetzuren)?
- Welke eisen moeten worden gesteld aan uierreiniging en de voor- en nabehandeling van
spenen, en hoe is dit technisch te effectueren in een volledig geautomatiseerd systeem?
- Op welke wijze kan vorm gegeven worden aan positieve beïnvloeding van het koegedrag
in een automatisch melksysteem, en hoe kunnen negatieve prikkels voor het dier worden
vermeden?
- 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. 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. De resultaten
van het onderzoek moeten de basis leggen voor een individuele behandeling van koeien met
betrekking tot de melkfrequentie in een automatisch melksysteem en voerverstrekking op
basis van de lactatiecurve en het diergewicht. De resultaten moeten ook aangeven welke
randvoorwaarden voor een groepsbehandeling gelden.
Huisvesting en welzijn
Ontwikkelingen in de procesautomatisering en te verwachten maatregelen in het kader van
de milieuproblematiek hebben een grote invloed op de wijze waarop de dieren gehuisvest
en gehouden gaan worden. In het onderzoek binnen dit programma zal vooral aandacht
worden besteed aan de stalinrichting en de uitvoering van verschillende stalonderdelen, en
de optimalisering van de gehele lay-out van de stal in relatie tot de 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.
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Arbeid en management
Automatisering van de processen melken en voeren zal belangrijke consequenties hebben
voor de arbeidsbehoefte en -organisatie van het melkveebedrijf. Het is daarom van belang
reeds vroegtijdig inzicht te hebben in eventuele knelpunten. 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 Managementinformatiesysteem (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

In 1994 zal een computermodel gereed komen en worden gevalideerd op het gebied van de
bronst- en ziektedetectie bij melkkoeien op basis van meerdere parameters. Aan dit onderzoek
wordt een financiële bijdrage geleverd door het bedrijfsleven. Het belang van een detectiemodel is groot, omdat - gelet op de bedrijfsschaal - veehouders zelf niet of nauwelijks in
staat zijn om handmatig de vereiste diercontroles te verrichten. Risico's van verminderde
gezondheid en welzijn der dieren zijn hierbij inbegrepen.
Sensortechnologisch onderzoek en dataverwerking op het gebied van het on-line meten van
melksamenstelling en -kwaliteit zal in het planjaar kunnen resulteren in het testen van enkele
prototypen. Ook aan dit onderzoek wordt een financiële bijdrage geleverd door het bedrijfsleven.
Onderzoek op het gebied van het automatisch melken, voorzover dat door LNV wordt
gefinancierd, heeft in hoofdzaak betrekking op de analyse van specifieke effecten op het
dier en op de inpassingsmogelijkheden van het automatisch melksysteem op het bedrijf. In
1994 dient in deze samenhang substantiële voortgang te worden geboekt. Aandacht wordt
gegeven aan:
- de capaciteit van een automatisch melksysteem in termen van aantal melkingen per dag,
- de gewenste en te realiseren melkfrequentie per koe per dag,
- koebezoeken aan de melkstand op basis van vrijwilligheid,
- lay-out van het automatisch melksysteem en de stal in relatie tot het welzijn der dieren,
- bewaking van de diergezondheid bij frequent melken met verschillende intervallen,
- benodigde arbeid van de veehouder en
- de arbeidsorganisatie van een bedrijf met een volautomatisch melksysteem.
Bij koeien worden hartslagmetingen uitgevoerd om te achterhalen wat vanuit de perceptie
van het dier eventuele belastende factoren zijn in de koe-routing naar en door het
automatisch melksysteem.
De integratie van de individueel geautomatiseerde voerverstrekking met het automatisch
melken zal vanuit managementperspectief en de reacties van de dieren worden geëvalueerd.
Een simulatiemodel voor het automatisch melken zal worden ontworpen om alternatieve
combinaties van selectieboxen, melkboxen en beslisregels te toetsen, en om de gevoeligheid
van invloedsfactoren vast te stellen, zoals die van het gedrag van koeien, de tijdsduur van
processen en de samenstelling van de veestapel.
Binnen het samenwerkingsproject 'CIMIS' zullen nieuwe principes voor detechnische uitvoering
van het automatisch melken worden onderzocht. Het aspect melkkwaliteit zal veel aandacht
krijgen. Hierbij zullen principes voor speen- en systeemreiniging en speendesinfectie na het
melken worden onderzocht. Systemen voor automatische monstername en voor het on-linemeten van melkkwaliteit zullen worden bestudeerd. Voor de detectie van ziekten en bronst
zullen sensoren in het systeem moeten worden geïntegreerd en op bruikbaarheid moeten
worden onderzocht.
In 1994 wordt begonnen met een technology assessment-studie op het gebied van het
automatisch melken. De studie is in 1993 voorbereid. Enkele aspecten die goed bestudeerbaar
lijken, op basis van de beschikbare informatie zijn:
- consequenties voor het dierlijk welzijn en de gezondheid van de dieren,
- debedrijfskundige betekenisvandezetechnologische ontwikkeling op korteen langeretermijn,
- kansen binnen diverse bedrijfsstijlen en
- de maatschappelijke beoordeling van deze ontwikkeling.
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Een ander, nieuw accent in het programma in 1994 betreft het onderzoek op het gebied van
de koevriendelijke melktechniek. De hypothese is dat, door aanpassing van de technische
parameters van het melkproces aan de individuele koe en het verloop van de melkstroom
tijdens het melken, uier- en speenbeschadiging wordt geminimaliseerd en dit de gezondheid
en het welzijn van de koeien ten goede komt.
Andere relevante
programma's

104, 186, 241

Indicatie omvang

totaal 15 mensjaar, waarvan 10ten laste van LNV

Projecten

16.4.03
16.4.04
22.4.03
22.4.04
46.4.00
46.4.03
46.4.04
1570

Technologie voor dierspecifieke melkwinning (IMAG, A.H. Ipema)
Technologieën voor optimalisering voedering melkvee (IMAG, A.H. Ipema)
Ontwikkeling van een beslissingsondersteunende systeem (BOS) voor de
voortplantings- en gezondheidsbewaking bij melkvee (IMAG, J. Achten)
Evaluatie van de arbeidsorganisatie rondom het Automatisch Melk Systeem
(IMAG, B. Sonck)
Ontwikkeling van apparatuur voor de automatisering en robotisering in de
veehouderij (IMAG, W. Rossing)
Ontwikkeling van meettechniek ten behoeve van de veehouderij (IMAG,
VV.J. Eradus)
Detechniek van, en rondom het automatisch melken (IMAG, P.H. Hogewerf)
Bewaking van gezondheid en bronst bij melkkoeien met behulp van automatisch
verzamelde koevariabelen (ID, K. Maatje)
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Programma 106

Groepshuisvesting en automatisering in de varkenshouderij

programmaleider

dr.ir. J.H.M. Metz - 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 de huisvesting en inrichting, diergedrag en diergezondheid, produktie, arbeid, automatisering en management. Toereikende
produktiviteit, economisch rendement en de inpassing van de nieuwe milieunormen in de
systemen zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden.

Aanleiding

Door maatschappelijke groeperingen en de overheid wordt het welzijn der dieren gezien als
een belangrijke doelstelling in de veehouderij. In Nederland en binnen de EGis wetgeving
daaromtrent in voorbereiding. Huidige systemen van individuele huisvesting voldoen volgens
heersende inzichten niet of niet in voldoende mate aan de beschikbare normen voor welzijn.
Derhalve is onderzoek gaande naar systemen van groepshuisvesting, waarbij de zeugen
tenminste 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 is erop 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 het ontwerp van huisvestings- en inrichtingssystemen,
diergedrag en -gezondheid, produktie, arbeid en arbeidsomstandigheden, 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, milieunormen en economisch rendement. Met het oog op
dit algemene doel en uitgaande van de reeds bestaande kennis wordt aan drie doelstellingen
met name aandacht besteed.
Huisvestingsonderzoek
Het onderzoek betreft de vergelijking van voersystemen met volgtijdige en gelijktijdige
voedering, al of niet in combinatie met de verstrekking van ruwvoer. Belangrijke doelstellingen
zijn: een geringe agressie tussen de dieren, geen vulvabijten of ander ongewenst gedrag en
een efficiënte individuele voertoebedeling.
De opfok en de huisvesting tijdens de kraamfase dienen overeen te komen met de huisvesting
in groepen van de droge en dragende zeugen. Sociale conditionering en de toepassing van
automatische voersystemen zijn in dit verband onderzoekpunten bij dieren in de opfok. Voor
de kraamfase gaat het om de mogelijkheid dat de zeugen zich vrij in het kraamhok kunnen
bewegen, het kraamhok ook kunnen verlaten en centraal gevoerd kunnen worden, terwijl de
biggen in het kraamhok achterblijven.
Technisch management
Sensortechnologisch onderzoek is gericht op de ontwikkeling van een implanteerbare microsensor voor het meten van de dieractiviteit en de lichaamstemperatuur. De sensor wordt
gebruikt als hulpmiddel voor de bronst- en ziektedetectie 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 bedrijfsmanagementinformatiesysteem.
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Modelstudies
Als aanvulling op het experimentele en observationele onderzoek worden groepshuisvestingssystemenvoor zeugen ontworpen en vergeleken met behulp van computersimulatietechnieken.
Voor het gebouwontwerp wordt gebruikgemaakt 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

Op grond van eerder onderzoek zal een evaluatie plaatsvinden van de perspectieven om
zeugen ook in de kraamfase in groepen te houden. Verminderde groei van de biggen en
toenemende onvoorspelbaarheid van het tijdstip van de bronst (door de kans op lactatiebronst) zijn belangrijke toetsingspunten.
Onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van een geïmplanteerde micro-sensor voor
activiteits- en lichaamstemperatuurmeting wordt voortgezet. Datareductie, het verwerken
van de gegevens tot kengetallen en de plaats in de stal voor het uitlezen van de sensor zijn
daarbij aandachtspunten.
Op het gebied van de modellering van groepshuisvestingssystemen wordt in 1994 verder
gewerkt aan de opbouw van een kennissysteem voor het model. De informatie wordt
verzameld op basisvan literatuuronderzoek en interviews met deskundigen. Verder wordt
gewerkt aan de bouw van een ontwerpmodel met een beslisstructuur en beslisregels, waarbij
het kennissysteem de input levert.
In aansluiting op het vergelijkende onderzoek op het Proefstation voor de Varkenshouderij
dient in 1994 aandacht besteed te worden aan de arbeidsorganisatie en ergonomische
belasting van de veehouder bij het houden van zeugen in groepshuisvesting. Ook wordt
gekeken naar de behoefte aan automatisering van de bedrijfsprocessen en -beslissingen bij
verschillende systemen.
Onderzoek op het gebied van de vergelijking van simultane en volgtijdige voersystemen
wordt met een proefschrift afgesloten. Al het genoemde onderzoek wordt door LNV
gefinancierd.
Afhankelijk van externe financiering zal in 1994 aandacht worden besteed aan de sturing van
het uitscheidingsgedrag vanzeugen in groepshuisvesting. Omde ammoniakemissiete beperken
dient het bevuilde oppervlak zo klein mogelijk te zijn. De vloeruitvoering is hierbij een
relevant aspect.

Andere relevante
programma's

101, 104, 105, 241

Indicatie omvang

totaal 5 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

32.4.06
46.4.01

Groepshuisvesting van zeugen (gewijzigd) (IMAG, A.J.A. Aarnink)
Sensoren voor de varkenshouderij (IMAG, W. Rossing)
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Programma 110

Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden

programmaleider

dr. H. Breman & prof.dr. F.W.T.Penning de Vries - AB-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. Drieclustersvanactiviteiten zijn gericht op hetombuigen vandeze neergaande
spiraal: (1) onderzoek naar optimalisatie van het gebruik van externe produktiemiddelen, (2)
ontwikkelen van methoden voor integratie van agro-ecologische en sociaal-economische
analyses en (3) vergroten van de onderzoekcapaciteit in ontwikkelingslanden.

Aanleiding

Voedseltekorten en milieudegradatie in ontwikkelingslanden worden mede veroorzaakt door
een lage efficiëntie van de landbouwkundige produktie. In het 'Westen' blijken geen pasklare
oplossingen voorhanden; de landbouwproblematiek verschilt te veel, 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 onderzoekapparaat 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, en het ter beschikking stellen van methoden om 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 houtige gewassen 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 met betrekking tot gewas, teeltsystemen en
bodembeheer onderzocht.
- Versterkenvandecapaciteit van nationale landbouwkundige onderzoekinstellingen (NARC's)
in diverse Zuidoostaziatische 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 methoden voor het identificeren van landgebruikssystemen, die bezien vanuit agro-ecologisch en sociaal-economisch oogpunt respectievelijk

77

duurzaam en haalbaar zijn. Het VF-Costa-Rica-programma van de LUW en de projecten
'Production Soudano-Sahélienne' (PSS) en 'Etude des Systèmes de Production Rurale
(Mopti)' worden hiermee ondersteund.
Het programma wordt grotendeels extern gefinancierd.
Planning

Het PSSis in zijn eerste fase en issterk experimenteel van karakter. Een tussentijdse evaluatie
is in voorbereiding; het vervolg zal mede door deze evaluatie bepaald worden. HetSARPproject (Simulation and Systems Analysis in Rice Production) is in zijn derde en afsluitende
fase. Een belangrijke activiteit daarbij is de overdracht van leiding en coördinatie van de
gevormde werkgroepen en het opgezette netwerk aan NARCs in Zuidoost-Azië en aan het
IRRI. Het DLV-project (Duurzaam Landgebruik en Voedselvoorziening) is in zijn eerste fase,
waarin methodologie-ontwikkeling sterk gekoppeld is aan case-studies in Costa Rica en Mali.
Een vervolgfase zal meer het karakter van verificatie door toepassing elders krijgen.

Andere relevante
programma's

146, 232

Indicatie omvang

totaal 11 mensjaar, waarvan 6ten laste van LNV

Projecten

Duurzame plantaardige produktiesystemen
825
Simulatie en systeemanalyse ten behoeve van de rijstteelt (SARP), fase III (AB,
H.F.M, ten Berge; IRRI, M.J. Kropff)
Subprojecten
825a
SARP-Agro-ecosystemen (AB,B.A.M. Bouman,F.W.T. PenningdeVries;IRRI,M.J. Kropff)
825b
SARP-Potentiële produktie (AB, R.B. Matthews, gestationeerd op het IRRI; LUWTPE,J. Goudriaan; IRRI, M.J. Kropff)
825c
SARP-Gewas- en bodemmanagement (AB, M. Wopereis gestationeerd op IRRI;
H.F.M, ten Berge; IRRI, G.J.D. Kirk)
825d
SARP-Gewasbescherming (AB, A. Elings; IRRI, E.Rubia; LUW-TPE,W.A.H. Rossing;
IRRI, P.S.Teng)
Duurzame landbouw en veeteelt in semi-aride gebieden
756
Duurzame landbouw indeSahel-Soedan-zone(AB,H. Breman; lER-Mali,O.Niangado)
Subprojecten
756a
Equipe Production Fourragère (EPF, Mali) (AB, J.J. R. Groot; lER-Mali, D. Koné,
A. Coulibaly, K. Sissoko)
756b
Equipe Exploitation Fourragère (EEF, Mali) (AB, G.A. Kaasschieter; lER-Mali,
Y. Coulibaly)
756c
Equipe Modélisation des Systèmes (EMS, Mali) (AB, E.J. Bakker; DGIS, W. Quak;
lER-Mali, K. Sissoko, M.S.M. Touré)
756d
Equipe d'Appui (Wageningen) (AB, F. Berendse, H. Breman, J.G. Conijn,
J.J.M.H. Ketelaars; AB, W. Chardon, G.H. Dijksterhuis, e.a.)
Duurzame landbouw en regionale ontwikkeling
824
Duurzaam landgebruik en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden (AB,
H. van Keulen, H. Hengsdijk, G. Kruseman; LUW-OE, A. Kuijvenhoven)
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Programma 112

Landbouw-economisch onderzoek voor ontwikkelings- en
economische samenwerking

programmaleider

drs. W. Smit & drs. F.A. Makken - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1986

Eindjaar

1994

Samenvatting

Dit programma omvat onderzoekprojecten, desk-studies, missies en advisering met als doel
het verlenen van een beleidsondersteunende bijdrage aan nationale overheden, onderzoekinstituten, internationale organisaties, de Nederlandse overheid en donororganisaties, ter
bevordering van de ontwikkeling van de landbouw en het landbouw- en voedselbeleid in
ontwikkelingslanden.

Aanleiding

Binnen het landbouwkundig onderzoek isveel kennis aanwezig die kan worden ingezet ten
behoeve van de verbetering van de situatie in ontwikkelingslanden. Anderzijds kan het
ontwikkelingsgerichte onderzoek een bijdrage leveren aan de kennisvermeerdering van de
eigen onderzoekinstelling en de internationalisering van de eigen onderzoekprogramma's.
Het landbouwkundig onderzoek isveelal technisch van aard, maar op grond van de discussie
overduurzaamheid (ecologisch,economisch ensociaal) isde behoefte aantechnisch-economisch,
multi-disciplinair onderzoek gegroeid. Bij het zoeken naar duurzame oplossingen in de
landbouw (binnen het kader van duurzaam landgebruik op grond van sociaal-economische,
maatschappelijke en ecologische overwegingen) blijkt de sociaal- en bedrijfs-economische
component onontbeerlijk. De affiniteit van het LEI-DLO met het brede spectrum van het
landbouwkundig onderzoek gekoppeld aan de eigen economische orintatie plaatst het
instituut in een goede positie om een verbindende rol te spelen in het multidisciplinaire
onderzoek ten behoeve van de ontwikkelingslanden.
Het LEI-DLO speelt tevens een sleutelrol in de vertaling van technisch-economische onderzoekuitkomsten naar beleidsadviezen voor betrokken overheden, hetgeen de acceptatie en
duurzaamheid van de voorgestelde oplossingen vergroot. Een belangrijk probleem van het
landbouwkundig onderzoek in ontwikkelingslanden was immers de vaak slechte aansluiting
van de voorgestelde technische oplossingen bij de wensen en mogelijkheden van de doelgroepen van het Nederlands ontwikkelingsbeleid, vooral de kleine boeren. Afstemming van
de technische oplossingen op de mogelijkheden van de doelgroepen, gekoppeld aan het
formuleren van een ondersteunend overheidsbeleid ter facilitering van deze oplossingen, is
een strategie die door het LEI-DLO in multi-disciplinair opgezette projecten wordt nagestreefd.

Doel

De algemene doelstelling is als volgt gedefinieerd:
'Uitvoering van onderzoekprojecten, desk-studies, missies en advisering, zodanig dat een
beleidsondersteunende bijdrage kan worden geleverd aan betrokken nationale overheden en
instituten, internationale organisaties,de Nederlandse overheid endonororganisaties, waardoor
direct dan wel indirect de ontwikkeling van de landbouw en het landbouw- en voedselbeleid
in ontwikkelingslanden (binnen het algemene kader van duurzaam landgebruik) kan worden
bevorderd'.
Op deze algemene doelstelling zijn de volgende korte- en middellange-termijn-doelstellingen
gebaseerd:
- het versterken van de institutionele en personele capaciteit van het landbouw-economisch
onderzoek in ontwikkelingslanden;
- het ontwikkelen, toepassen en overdragen van economische onderzoektechnieken op
micro-, meso- en macro-niveau ten behoeve van de ontwikkeling van de landbouw en
visserij in ontwikkelingslanden in het algemeen, inclusief beleidsondersteuning;
- het ontwikkelen en overdragen van relevante methodologieën voor economisch onderzoek
(modelontwikkeling, farming systems research, marktanalyse etc).
De activiteiten hebben voornamelijk plaats binnen het kader van duurzaam landgebruik en
voedselvoorziening. Dealgemene doelstellingen vertalen zichdaarbij in onderzoekdoelstellingen
die, insamenwerking met andere onderzoekinstituten in Nederland ende ontwikkelingslanden,
kennisontwikkeling zal opleveren op de volgende gebieden:
- de ontwikkeling van duurzame landbouwsystemen door middel van technisch-economisch
en beleidsvoorbereidend en -ondersteunend onderzoek;
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- de verbetering van de voedselzekerheidssituatie in klimatologisch kwetsbare gebieden
door middel van sociaal-economisch onderzoek op micro-, meso- en macro-niveau;
- de bevordering van agrarische exporten uit ontwikkelingslanden, vooral naar de
Westeuropese markt, daarbij de gehele bedrijfskolom in beschouwing nemend.
Aan het eind van de planperiode worden de volgende eindresultaten voorzien:
- actieve deelname van het LEI-DLO in onderzoekprojecten binnen het kader van duurzaam
landgebruik en voedselvoorziening;
- een concrete bijdrage aan het ontwikkelen van methoden en technieken op het gebied
van onderzoek naar duurzaam landgebruik en voedselvoorziening;
- kennisoverdracht aan de doelgroepen;
- aantoonbare invloed op beleidsbeslissingen binnen het kader van duurzaam landgebruik
en voedselvoorziening in ontwikkelingslanden.
Vrijwel alle activiteiten van LEI-DLO op het gebied van ontwikkelingssamenwerking worden
uitgevoerd op basis van betaalde opdrachten.
Planning

De afhankelijkheid van betaalde opdrachten maakt invulling van de planning voor 1994 voor
een deel problematisch. Een aantal meerjarige onderzoekprojecten waarin het LEI-DLO
participeert zal doorlopen in 1994, hetgeen de beschikbare capaciteit voor een deel vastlegt.
Het LEI-DLO istevens benaderd voor participatie in de formulering en uitvoering van twee
grootschalige projecten in Sub-Sahara Afrika. Het LEI-DLO onderneemt structureel ongeveer
15 à 20 missies per jaar, waarvan de meeste tegenwoordig in het kader van een lopend
project vallen. Een aantal ad-hoc missies wordt ondernomen om nieuwe mogelijkheden voor
het LEI-DLO te blijven exploreren. Tevens zullen missies worden ondernomen in het kader van
de acquisitie van relevante projecten.

Andere relevante
programma's

85, 157, 242, 245

Indicatie omvang

totaal 5 mensjaar, volledig extern gefinancierd

Projecten

31502
31504
31505
41507

IFDC- Togo meststoffenonderzoek West-Afrika (LEI, F.A. Makken)
National Fertilizer Development Center Pakistan (LEI,F.A. Makken)
Reseau Néerlandais (LEI, F.A. Makken)
Backstopping monitoring ecological agriculture India (LEI,J.de Jager)

so

Programma 114

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

programmaleider

dr. P.E. Rijtema -SC-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Dit programma heeft tot doel ten behoeve van het meststoffenbeleid, een wetenschappelijke
ondersteuning te geven aan 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 emissiebeperkende 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 milieu-effecten die ermee worden beoogd
zijnveelalcomplex endientengevolge vaak niet bekend.Bovendiengeldtvoorveel milieueffecten
dat ze, behalve door het landbouwmilieubeleid, ook worden bepaald door maatregelen en
ontwikkelingen op diverse andereterreinen. Het huidige 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

Dit programma heeft tot doel om, in het kader van het terugdringen van de emissie van
nutriënten vanuit de landbouw, een wetenschappelijke onderbouwing te geven voor het
doen van betrouwbare voorspellingen van de langere termijn-effecten 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. Deze doelstelling dient zowel de ministeries van LNV, VROM, V&W, als
regionale waterbeheerders en provincies.

Planning

Veldonderzoek nutriëntenemissies
Het veldonderzoek zal in 1994 worden voortgezet voor toetsing van het bestaande modelinstrumentarium en de te ontwikkelen verbeterde versies. Dit onderzoek geeft, in het kader
van monitoring, directe ondersteuning voor zowel studies van de relaties landbouw-natuur
als van de effecten van beleidsmaatregelen. Projecten en projectonderdelen worden direct
door LNV gefinancierd maar ook in combinatie met derden (FOMA, STOWA, RIZA enz.).
Fosfaatuitspoeling
Naast de voortzetting van reeds in uitvoering zijnde fosfaatprojecten betreffende fosfaatverzadigde gronden (financiering LNV-VROM) wordt overleg gevoerd over de financiering van
het beleidsondersteunende fosfaatonderzoekprogramma in het kadervandeevenwichtsbemesting
en de gevolgen voor de fosfaatuitspoeling bij dit bemestingsniveau. Het onderzoek naar
effectgerichte maatregelen in het kader van de reductie van de fosfaatemissie naar het
oppervlaktewater wordt in 1994 voortgezet.
Processen in oppervlaktewater
Het onderzoek naar adsorptie van nutriënten en denitrificatieprocessen in waterbodems
wordt voortgezet. In het proefslotenonderzoek is het onderzoek naar het herstel van zwaar
belaste sloten door voeding met nutriëntenarm water in 1994 onderwerp van onderzoek.
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Tevens wordt in 1994 speciale aandacht geschonken aan de groei en de nutriëntenopname
door de slootvegetatie, als basis van sterk geëutrofieerde oppervlaktewateren (Dit onderzoek
wordt voor LNV uitgevoerd. In 1993 was er medefinanciering door derden; voor 1994 is dit
nog niet zeker).
Modelonderzoek
Ten behoeve van het procesonderzoek betreffende:
- vastlegging, beschikbaarheid en transport van fosfaat;
- denitrificatie in zwellende en krimpende gronden;
- regionalisering van nutriëntgelimiteerde produktieomstandigheden;
- processen in waterbodems, vastlegging van nutriënten in slootvegetaties en mineralisatie
van afgestorven plantmateriaal.
Tevenszal in 1994detoetsing van hette ontwikkelen modelinstrumentarium aan praktijkgegevens
uit het veldonderzoek worden voortgezet. (Dit onderzoek wordt voor LNV uitgevoerd.)
Andere relevante
programma's

187, 207, 224, 226, 227, 228

Indicatie omvang

totaal 13 mensjaar, waarvan 8ten laste van LNV

Projecten

3334
7217
7273
7131
7163
7300
13501
AQSY 1
BONA 14
LEM 18
xxx

Veldonderzoek Schuitenbeek (SC, Roest)
Kwantificering nitraatuitspoeling (SC, Roest)
Fosfaatuitspoeling fosfaatverzadigde gronden (SC, Breeuwsma)
Inventarisatie P-verzadigde gronden (SC, Breeuwsma)
Vermindering P-uitspoeling landbouwgronden (SC, Breeuwsma)
Denitrificatie slootbodems (SC, Drent)
Nutriënten proefsloten (SC, Drent)
Ontwikkeling NUSWA-model (SC)
Fosfaatevenwichtsbemesting (SC)
Nutriënten water, bos (SC)
Nitraat zware klei (SC)
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Programma 115

Ruimtelijke planvorming, landinrichting en informatievoorziening

programmaleider

drs. A.F.van de Klundert - SC-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Het programma richt zich op ruimtelijke planningsmethoden, geïntegreerde ruimtelijke
oplossingen van problemen op diverse schaalniveaus; op gebiedsgerichte integratie van
instrumenten op het terrein van ruimtelijke ordening, water- en milieubeheer. Specifieke
aandacht iservoor ontwerp- en evaluatiemethoden in de landinrichting, inrichtingsfactoren
en geïntegreerde informatievoorziening.

Aanleiding

Programma 115-SComvat met ingang van 1994 naast ruimtelijke planvorming ook programma
9-SC (Landinrichting en informatievoorziening). Programma 9-SC liep af in 1993 en programma
115-SC loopt af in 1994. Vanwege deze feiten zijn de beide programma's voor 1994samengevoegd. Omdat er tevens een nieuwe programmaleider is, zijn hier en daar andere accenten
geplaatst. Programma 9-SC bestond in het verleden uit twee, nogal verschillende thema's.
Deze zijn nu als deelprogramma's opgevoerd.
Ruimtelijke planvorming
Het landelijk gebied iseen complex ruimtelijk systeem dat aan een groot aantal kwaliteitseisen
tegelijk moet voldoen. De kwaliteitseisen veranderen bovendien snel onder invloed van
nieuwe beleidsopties en veranderende eisen die gebruikers stellen, of onder invloed van
bijvoorbeeld milieubeleid en (inter)nationale economische ontwikkelingen. Optimalisering
van bestemming, inrichting en beheer vraagt om nieuwe inzichten in de samenhang van
functies, nieuwe planconcepten en methoden en andere, vaak ook meer samenhangende,
informatie over patronen en processen en over de mogelijkheden om met het ter beschikking
staande instrumentarium ontwikkelingen te sturen.
Landinrichting
Landinrichting iseencentraal instrument voor deaanpassingvande inrichting aan veranderende
bestemmingen en veranderende eisen die aan de functievervulling van het landelijk gebied
worden gesteld. Detoepassing van dit instrument vraagt om planmethodische ontwikkeling,
inzicht in de effecten van maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen
op de gewenste inzet van het instrument landinrichting, in verleden, heden en toekomst.
Ruimtelijke informatievoorziening
Zowel voor ruimtelijke planvorming en landinrichting als voor andere activiteiten wordt op
diverse plaatsen ruimtelijke informatie verzameld. Dit varieert van gedetailleerde informatie
op lokaal/regionaal niveau zoals de Cl (Cultuurtechnische Inventarisatie) tot databestanden op
nationaal niveau of hoger. Detoenemende behoefte aan geïntegreerde informatie over de
kwaliteit van ruimte,water en milieu in relatie tot de verschillende functies en hun economische
aspecten, vraagt om een grote inspanning. Door de wendbaarheid van verzamelde informatie
te vergroten zijn grote efficiencyvoordelen te behalen (economy of scope). Dit programma is
in beginsel geschikt om tot een zelfstandig programma te worden ontwikkeld, zo mogelijk in
samenwerking met andere instituten. Uiteindelijk doel is de ontwikkeling van een multifunctioneel beslissingsondersteunend systeem. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de
LUW in verband met toekomstige commentariëring en het wellicht daaruit voortkomende
expertisecentrum GIS (Geografisch Informatiesysteem).

Doel

Ruimtelijke planvorming
Doel van het onderzoek binnen dit deelprogramma is de ontwikkeling van methodieken en
ideeën, die door beleidmakers en planvormers in de praktijk kunnen worden toegepast voor
de oplossing van actuele gebiedsgebonden ruimtelijke planningsproblemen in samenhang
met degebiedsgebonden aanpak van problemen op het gebied van het water- en milieubeheer.
Het zwaartepunt ligt op regionaal niveau, maar afhankelijk van de vraag uit de markt zal
ook onderzoek op nationaal niveau of zelfs bovennationaal niveau aan de orde kunnen
komen. Onderzoek met betrekking tot 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.
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Bijzondere aandachtsvelden zijn ruimtelijke en instrumentele aspecten in relatietot de realisering
vande EHS,de integratie van landbouw ennatuur (endeels recreatieversuslandbouw en natuur)
endeeconomische aspecten daarbij,evenalsdebetekenisvanbiologische landbouw op gebiedsen bedrijfsniveau. Ook aspecten van verstedelijking in brede zin vragen de aandacht. Toekomstverkenningen en de ontwikkeling van alternatieve scenario's vragen eveneens aandacht.
Het onderzoek dient te resulteren in een verkenning van ontwikkelingen op uiteenlopende
ruimtelijke schaalniveaus, die relevant zijn voor het ruimtegebruik in landelijke gebieden en
van de mogelijkheden om deze te beïnvloeden, alsmede in methoden voor planvorming op
regionaal niveau. Het onderzoek dient tevens 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. Bij dit deelprogramma iseen ongeveer gelijke verdeling in
de inzet over LNV en niet-LNV te verwachten.
Landinrichting
Het onderzoek issterk toepassings- en praktijkgericht, en heeft tot doel:
- de ontwikkeling van ontwerp- en evaluatiemethoden voor multifunctionele gebieden;
- het onderkennen van (perspectiefrijke) ontwikkelingen in wetenschap, beleid en techniek,
en de vertaling daarvan in operationele systemen en planconcepten 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, bijvoorbeeld op
het gebied van de ruimtelijke ordening, de landschapsbouw, het waterbeheer en het milieubeheer. Onderzocht wordt of er behoefte is aan inzicht in de veranderende eisen aan
landinrichting op langere termijn. Bij dit deelprogramma ligt het accent sterk op toelevering
aan de LD. Op termijn zal de provincie belangrijker worden.
Ruimtelijke informatievoorziening
Het onderzoek isenerzijds gericht op vernieuwing van methoden voor de Cl in de richting
vaneen meer algemeentoepasbare grondgebruikersinformatie enanderzijds op het ontwikkelen
van visies, methoden en technieken om informatievoorziening te optimaliseren. Optimaliseren
heeft betrekking op inspelen op veranderende vragen, zowel inhoudelijk als wat betreft de
snelheid waarmee informatie geleverd dient te worden alsop verbeteringen van de samenhang
tussen verschillende (ruimtelijke) kennissystemen. Bij dit deelprogramma ligt het accent sterk
op toelevering aan de LD. Op termijn zou het toepassingsgebied breder kunnen worden.
Planning

Voor het deelprogramma 'Ruimtelijke planvorming' worden in 1994 onder andere onderzoekresultaten verwacht op het punt van ruimte, water en milieu (RPD-project), verwevingsstudie
(IKC), verstedelijking (stadsrand) en plankwaliteit. Ten aanzien van het deelprogramma
'Landinrichting' worden onder andere resultaten verwacht op het terrein van verkavelingsonderzoek (slijtage), bedrijfsmodellen, de rol van concepten in de planvorming en mogelijk
toekomstverkenning met betrekking tot landinrichting. Met betrekking tot het deelprogramma
'Ruimtelijke informatieverzorging' zal vernieuwing van de Cl de komende jaren centraal
staan, evenals concrete CI's en onderzoek ten behoeve van koersenbeleid.
Erbestaat eensterkesamenhangtussendedrie deelprogramma's. Desamenhang enafstemmingsvragen, alsmede de toekomstverkenningen, zijn van belang voor de 'Landinrichting'. Het
deelprogramma 'Ruimtelijke informatievoorziening' is instrumenteel ten opzichte van de
andere twee programma's.

Andere relevante
programma's

11, 24, 207, 227, 228, 229, 230, 231,248

Indicatie omvang

totaal 13 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

7252
LAEC 10
LAPL 3
LAPL 5
LAPL 11
LAPL 12
PLW 3
PLVV 6
PLW 7

GIS-modellen en scenariostudies NBP (SC, Harms)
Veenweiden 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)

84

Programma 119

Bosbegrazing

programmaleider

dr. J.Veen - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het programma houdt zich bezig met onderzoek naar de effecten van geïntegreerde begrazing
door grote herbivoren (rund, paard, edelhert, ree, wild zwijn) in bos-heidegebieden, alsmede
naar de bestaansmogelijkheden van populaties grote herbivoren in dergelijke gebieden
zonder bijvoedering.

Aanleiding

Een aantal soorten grote herbivoren (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) vanuit kan gaan. Vanaf circa 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 ten
aanzienvan begrazing in bosachtige gebieden, isdit programma gestart. Het centrale probleem
is kennis te ontwikkelen met betrekking tot 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-heidegebieden op de droge zandgronden (Veluwe)
voorspeld kunnen worden. Op basisvan de resultaten van het onderzoek zullen aanbevelingen
gedaan worden voor beleid en beheer. De centrale beleidsvraag bij dit experiment luidt:
'Kunnen herbivoren, en zo ja in welke dichtheden, een gedifferentieerd bos-heidegebied in
stand houden?'

Planning

Het onderzoekprogramma is in 1990van start gegaan en zal in 1995 worden afgesloten. De
eindrapportage zal de vorm hebben van een Nederlandstalig boek over Bosbegrazing en zal
de belangrijkste resultaten bevatten van alle deelprojecten.

Andere relevante
programma's

22, 120

Indicatie omvang

totaal 9 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

7194
13034
20160
20304
20304
20304
20304

Bosbegrazingsproject (SC, Steenvoorden)
Bosontwikkeling onder invloed van begrazing (IBN)
Voedselaanbod voor grote herbivoren in bos op arme zandgronden (IBN)
Zoölogische en vegetatiekundige aspecten van herbivorie (IBN,Groot Bruinderink)
Populatiegenetica van edelhert en wildzwijn (IBN, Den Boer)
Nationaal bosbegrazingsproject (IBN,Veen)
Conditie-indicatoren van edelhert, ree en wildzwijn (IBN, Groot Bruinderink)
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Programma 120

Bos- en natuurontwikkeling

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma genereert kennis over natuurontwikkeling en de ontwikkeling naar bossen
met (mede)gebruiksfunctie natuur. Daartoe wordt met behulp van modellen die de
belangrijkste sturende processen (water-, zuur- en nutriëntenhuishouding, biogeografie,
biotische processen) beschrijven, de ecologische haalbaarheid 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.
Deze plannen vragen om een verdere invulling van de wenselijke situatie en hoe die te
bereiken is.
De volgende vier vragen staan centraal in dit programma:
- Welke doelstellingen kunnen voor natuur- en bosgebieden worden onderscheiden en
welke criteria worden daarbij gehanteerd?
- Welke biotische en abiotische randvoorwaarden, en sturingsmechanismen bepalen de
kansen op de gewenste ontwikkeling van bos en natuur?
- Waar zijn de omstandigheden het gunstigst om de gewenste ontwikkeling op gang te
brengen (geografische kansrijkdom)?
- Welke maatregelen moeten genomen worden om de gewenste ontwikkeling op gang te
brengen en in stand te houden?
In concreto betekent dit dat de volgende aspecten in het onderzoek worden betrokken:
- Betekenis van atmosferische depositie van SO2, NOx en NH y , van het waterbeheer (al dan
niet onttrekken van grondwater, invoer van gebiedsvreemd water) en van bodemkundige
en klimatologische eigenschappen als abiotische randvoorwaarden voor de mogelijkheden
van natuurontwikkeling, mede op grond van studies aan referentiegebieden en historische
referenties.
- Normering van de maximaal toelaatbare belasting voor nutriënten en zuur.
- Effecten van gebiedsgebonden maatregelen zoals ingrepen in het beheer van het oppervlaktewater, in de gebiedsverdamping, het al dan niet afgraven van de teeltlaag van
voormalige landbouwgebieden, al dan niet extensief begrazen door grote herbivoren en
andere ingrepen in de vegetatiestructuur (bijvoorbeeld kapbeheer en planten van bomen).
Het programma moet op basis van bovenstaande vragen door middel van fundamenteelstrategisch én toegepast onderzoek bijdragen aan beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling,
beleidsuitvoering en het beheer bij bos- en natuurontwikkeling.

Doel

Het programma moet kennis opleveren om te komen tot de meest doelmatige realisatie van
de Ecologische Hoofdstructuur en van de doelstellingen van het Meerjarenprogramma
Bosbouw ten aanzien van de ontwikkeling van natuurlijk en multifunctioneel bos. Bovendien
moet het resultaten opleveren die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van normen
voor de atmosferische belasting (van bossen) door eutrofiërende en verzurende stoffen
(Additioneel Programma Verzuring-lll).
Daartoe moeten de volgende resultaten bereikt worden:
- identificatievandoelenvoor bos-ennatuurontwikkeling op basisvan referentiebeschrijvingen
van ecologische processen en patronen;
- ontwikkeling van een geautomatiseerd geografisch informatiesysteem om ruimtelijke
patronen en de geografische kansrijkdom te kunnen beschrijven;
- (modelmatige) beschrijving van de relatie tussen regionale stofstromen en standplaatskwaliteit;
- (modelmatige) beschrijving van de relatie tussen lokale stofstromen en standplaatskwaliteit;
- (modelmatige) beschrijving van de relatie tussen standplaatskwaliteit, vegetatie en
natuurwaarden;
- beschrijving van de effecten van beheers- en inrichtingsmaatregelen op vegetatie en
natuurwaarden.
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Deze resultaten zullen uitgewerkt zijn voor een beperkt aantal voorbeeldgebieden en worden
geconcretiseerd in de vorm van publikaties, kaarten met geografische kansrijkdom bij diverse
samengestelde scenario's, en computermodellen.
Planning

In 1994zal het onderzoek voornamelijk bestaan uit het verzamelen en bewerken van gegevens:
- inventarisatie, bewerking en interpretatie van gegevens met betrekking tot bosstructuur,
bosverjonging en bosondergroei in proefgebieden;
- invoeren, bewerken en interpreteren van gegevens uit de beschikbare vegetatiekundige
literatuur en overige bronnen;
- analyse van geografische informatie van bodem, geomorfologie, hydrologie, bodem en
vegetatie;
- inventarisatie, bewerking en interpretatie van gegevens uit proefgebieden (o.a. Drentsche
Aa, Speuld) ten aanzien van bodemchemische en hydrologische processen, processen in
het organische stofcompartiment (bodem en vegetatie) en processen in de vegetatie (groei
en ontwikkeling van de intacte plant, successie, degradatie van levensgemeenschappen).
Daarnaast zal de modelstructuur voor de eerder genoemde regionale en lokale stofstromen
en voor de relatie tussen standplaatseigenschappen, vegetatie en natuurwaarden worden
opgebouwd, danwei aangepast op basis van reeds bestaande modellen.
Ten slotte zullen in 1994 de criteria voor functievervulling ten aanzien van de functie natuur
en ten aanzien van gebieden met medefunctie natuur worden gedefinieerd.

Andere relevante
programma's

12, 22, 24, 119, 121,122, 178, 196, 201,204, 205, 231

Indicatie omvang

totaal 32 mensjaar, waarvan 27 ten laste van LNV

Projecten

20160
20315
20376
10300
10443
10469
10473
10494
13010
13035
13037
13051
13052
13053
13054
13099
13102
834
7235
7293
14205
32008
BONA 11
HIGE 10
INWA 1
LAEC 7
REWA 6

Bosecologisch onderzoek (IBN, H.G.J.M. Koop)
De vegetatie van Nederland (IBN,J.H.J. Schaminée)
Natuurontwikkeling (IBN, G. van Wirdum)
Bosreservaten (IBN, M.E.A. Broekmeijer)
Ontwikkelen van een systeem van groeiplaatsclassificatie (IBN,A.H.F. Stortelder)
Simulatie groei en ontwikkeling opstanden met algemeen fysiologisch simulatiemodel (IBN, G.M.J. Mohren)
Samenhang opbouw enafbraakorganischestof, bodem enz.oparme zandgronden
(IBN, G.M.J. Mohren)
Onderzoek naar stressfysiologie van bomen in Europa (IBN, G.M.J. Mohren)
Syntaxonomie en synecologie Nederlandse bossen en struwelen op basis van
vegetatieopnamen (IBN,A.H.F. Stortelder)
Verjonging onder grove den van onder andere ruwe berk, zomereik en beuk
(IBN, A.F.M, van Hees)
Vegetatiekundig onderzoek van bosbouwkundige proefvelden (IBN, G.M. Dirkse)
Verkennend vegetatieonderzoek in bosopstanden in Oostelijk Flevoland (IBN,
G.M. Dirkse)
Recenteveranderingen indeondergroei van het Nederlandse bos(IBN,G.M. Dirkse)
Veranderingen in bos en groeiplaats (IBN,A.H.F. Stortelder)
Geïntegreerde bodem- en bosmodellering ten behoeve van kwalitatieve
groeiplaatsevaluatie (IBN, G.M.J. Mohren)
Water- en koolstofbudgetten van de douglasspar, zoals beïnvloed door uitwendige
omstandigheden (IBN, E.G. Steingröver)
Correlatieve analyse tijdreeksen van de ACIFORN projecten: fotosynthese en
luchtverontreiniging (IBN, E.G. Steingröver)
Modellering van vegetatiesuccessie ten behoeve van natuurontwikkeling (AB,
H. Olff, F.J. Berendse)
Monitoring Groot Zandbrink (SC, Kemmers)
Belevingswaardevanhet Nederlandse landschap endeplaatsvan natuurontwikkeling
in de ruimtelijke kwaliteit (SC,J.A. Klijn)
Regeneratie schraalgrasland (SC, R.H. Kemmers)
Economie van milieu en natuur (SC, F.R. Veeneklaas)
Toepassing SMART op regionale schaal (SC,J. Kros)
Historische ecologie (SC)
Operationaliseren regionaal waterbeheer (SC)
NBP-2(SC)
Modellering verblijftijden op regionale schaal (SC,J.H.A.M. Steenvoorden)
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SC-1
SC-2
SC-3

Ontwikkeling van een geografisch informatiesysteem op basisvan een analyse
van ecosysteemfactoren in het beekdal van de Drentsche Aa (SC, R.H. Kemmers)
Modellering regionale water- en stoffenhuishouding voor natuurontwikkeling
(SC,J.H.A.M. Steenvoorden)
Modellering van standplaatskwaliteit (SC,J. Kros)
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Programma 121

Natuurgerichte normstelling voor stoffen

programmaleider

dr. R. Gast - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma richt zich op de effecten van beperkt persistente, milieuvreemde stoffen die
invloed uitoefenen door de inductie van detoxificerende fysiologische processen.
'Doorvergiftiging' en effecten op populaties van prooi en predator worden beschreven in
simulatiemodellen. Laboratorium- en veldstudies zijn primair gericht op PAK's, stoffen die
model staan voor organische microverontreinigingen.

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.
Vervuilende stoffen beïnvloeden echter ecologische processenenorganismen in natuurgebieden.
Omdat het algemeen beschermingsniveau gericht op het milieu mogelijk niet voldoende is
voor 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.
Organische microverontreinigingen zijn een onderkend probleem. PCB's, dioxinen en furanen
bijvoorbeeld zijn notoire groepen stoffen. Zo ook polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK's), waarvan de schadelijke effecten in elk geval in aquatische ecosystemen evident zijn.
De organische microverontreinigingen induceren of stimuleren een ontgiftingsreactie waarbij
de enzymen uit de P-450-groep een belangrijke rol spelen. De afbraak van de organische
microverontreiniging vindt niet altijd plaats. De capaciteit daartoe ontbreekt in sommige
diersoorten en in sommige diersoorten is de afbraaksnelheid gering. Indien een prooidier de
stof bioaccumuleert, bioconcentreert of niet volledig afbreekt, zal de predator aan hoge doses
worden blootgesteld en zullen fysiologische reacties direct van belang zijn voor de populatie
van de predatoren. Blootstelling vindt plaats indien het dier in intensief contact is met de
vervuilde omgeving of een gecontamineerde voedselbron heeft. Omdat deze enzymen niet
volledig substraat-specifiek zijn en ook een rol spelen bij de hormonale evenwichten, kunnen
zijdezeevenwichten beïnvloeden. Negatieve effecten komen dantot uitdrukking inde fecunditeit
van blootgestelde dieren en mogelijk in de integriteit van het immuunsysteem. Dit kunnen
zowel prooidieren als predatoren zijn. Indien het prooidieren betreft zal de reductie van de
populatie een effect kunnen hebben op de populatie van de predatoren. Op het niveau van
depredatoren kandeverontreiniging daarom optwee maniereneeneffect hebben. Het onderzoek
richt zich op de vragen:
-

Doel

Accumuleren bodemorganismen (regenwormen) organische microverontreinigingen?
Hebben de microverontreinigingen invloed op de populatiegrootte van bodemorganismen?
Wat zijn de effecten van blootstelling in de ei- of embryonale fase?
Vindt doorvergiftiging plaats in de voedselketen?
Hebben de microverontreinigingen een direct effect op de predator(populatie)?

Normstelling isvaak afgeleid van toxiciteitstoetsen met één of enkele diersoorten. De effecten
op ecosysteemniveau, waarbij de voedselketens een belangrijk modificerende rol (ten goede
o f t e n kwade) hebben, istot nu toe onderbelicht. Het programma Natuurgerichte Normstelling
voor Stoffen richt zich hierop. Centraal in het programma staat de ontwikkeling van simulatiemodellen van stofstromen in de bodem en in de biota en deeffecten van stoffen op organismen
en populaties. Hierbij richt het onderzoek zich op de volgende onderwerpen:
- Bepalen van de biologische beschikbaarheid van de organische microverontreinigingen in
het bodemcompartiment.
- Vaststellen in welke mate de blootstelling van dieren resulteert in opname van de microverontreinigingen.
- Kwantificeren van de blootstelling van organismen hoger in de voedselketen.
- Vaststellen van dosis-effect-relaties op de fecunditeit van dieren met PAK'svan verschillende
molecuulgrootte en verschillende inductiecapaciteit.
- Opstellen van een mathematisch model waarin de effecten op individu-niveau doorgerekend worden naar de effecten op populatieniveau, zowel van de prooi als van de
predator. Het model richt zich daarbij op stoffen die een fysiologische (ontgiftings)reactie
oproepen in dieren.
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Planning

Zowel in het proefgebied als op laboratoriumschaal wordt nagegaan hoe de PAK's aan de
bodem gebonden zijn en welk deel snel en welk deel langzaam biologisch beschikbaar komt.
Voor beide delen wordt de desorptiekinetiek bestudeerd, waarbij de parameters verzameld
worden die het mogelijk maken het gedrag van PAK's in een mathematisch model te
beschrijven.
Veldinventarisaties van spitsmuizen en regenwormen worden uitgevoerd in de uiterwaarden
die in 1993 geselecteerd zijn op basis van de uitkomsten van 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 regenwormen en de effecten bij
de predator.
Hetexperimenteel onderzoek met arthropoden, regenwormen enspitsmuizen wordt voortgezet.
De uitvoering van de scenariostudie in samenwerking met het IKC-NBLF is in voorbereiding.
In hoeverre het programma Natuurgerichte Normstelling bijgesteld dient te worden aan de
hand van het NRLO/RMNO-Hoofdlijnadvies Ecotoxicologie, zal beoordeeld worden wanneer
die studie is afgerond.

Andere relevante
programma's

120, 147, 205, 207, 224, 225, 226

Indicatie omvang

totaal 10 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

7277
Lotgevallen en transport van PAK's in het abiotische milieu (SC,J. Harmsen)
20386 0001 Effecten van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) op regenwormen
(IBN, W.-Ch. Ma)
20386 0003 Effecten van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) op evertebraten
(IBN, vacature)
20386 0004 Onderzoek naar de invloed van (PAK's) op land-arthropoden van uiterwaarden
(IBN, C. van der Kraan)
20386 0006 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)
20386 4005 Histopathologische en immunologische effecten van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) op kleine zoogdieren (IBN,J.J.W.M. Brouns)
20386 4007 Transportroutes van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in
voedselketens; -ontwikkeling van rekenmodellen (IBN,T.C. Klok)
20386 4008 Scenariostudies naar de effecten van beperkt persistente xenobiotica op
ecosystemen (IBN,T.C. Klok)
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Programma 122

Effecten van klimaatverandering en luchtverontreiniging op
plantaardige produktie, landgebruik en natuurlijke ecosystemen

programmaleider

dr. S.C.van de Geijn - AB-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Produktiviteit en stabiliteit van landbouwsystemen en natuurlijke ecosystemen hebben een
directe relatie met de verwachte mondiale verandering van het klimaat, die het gevolg kan
zijn van het versterkt broeikaseffect door stijging van de concentratie van CO2en andere
sporengassen. Daarnaast hebben het landgebruik en de produktiviteit van de biota (bodem
en begroeiing) een sterke koppeling met de mondiale stofkringlopen. Het onderzoek richt
zich daarom op de gevolgen van klimaatveranderingen (C02-concentratie, temperatuur,
neerslag en zeespiegelstijging) voor fysiologische processen op plant- en gewasniveau, de
produktiviteit van landbouwgewassen en de relaties binnen, en stabiliteit van de ecosystemen
en op de terugkoppelingen naar stofkringlopen als gevolg van veranderde primaire produktie,
bodemprocessen en landgebruik. Naast de aandacht voor effecten wordt de aard en omvang
van de bronnen van sporengassen, zoals N2O bestudeerd. In 1994 wordt in dit programma
ook het onderzoek opgenomen naar de werkingsmechanismen en de (directe) effecten van
luchtverontreiniging op planten en (bos)ecosystemen (voorheen programma 136-CABO), al
dan niet in combinatie met verhoogde CC>2-concentraties.

Aanleiding

Aanleiding tot het programma is de toegenomen bezorgdheid, dat de wereldwijde stijging
van de concentraties aan broeikasgassen (CO2, CH4, CFK's, N2O) het klimaat op mondiale en
regionale schaal ingrijpend zal gaan beïnvloeden. Ondanks internationale afspraken met
betrekking tot een beperking van emissies wordt verwacht dat de stijging zich, mogelijk zelfs
versneld, tot ver in de volgende eeuw voort zal zetten. De snelheid van een eventuele hieraan
gekoppelde temperatuurstijging en overige veranderingen in het klimaat zal in grote mate
bepalend zijn voor het uiteindelijk effect op landbouw en natuur en op de samenleving als
geheel. Veranderingen en aanpassingen in complexe systemen vergen tijd en deze processen
zullen voor (semi-)natuurlijke ecosystemen trager verlopen dan voor agro-ecosystemen. Zo
zullen bossen en vegetaties met een lange levenscyclus naar verwachting sterker onder druk
komen te staan dan intensief gebruikte landbouwgronden. Ook de stijging van de zeespiegel
wordt in verband hiermee als een bedreiging gezien voor de ecosystemen van de platen,
kwelders en slikken (Wadden en Zeeuwse eilanden).
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 de regionalisering van klimaatveranderingsscenario's is nog onvoldoende voortgang geboekt. Dit heeft tot gevolg dat verkenningen van
mogelijke gevolgen gebaseerd moeten worden op een aantal standaard-scenario's, en daardoor
het karakter krijgen van een 'gevoeligheidsanalyse'. Gedetailleerde informatie isechter essentieel
voor effectenstudies op het gebied van landbouw en kwetsbare natuurlijke ecosystemen.
Het is daarom duidelijk dat het onderzoek aan het mondiale klimaatsysteem als zodanig zich
dient te richten op hetverkleinen vanonzekerheden indevoorspelling van klimaatveranderingen
en op verfijning ervan naar de regionale schaal. Het onderzoek met grootschalige klimaatmodellen maakt echter geen onderdeel uit van dit programma. Wel wordt aan het onderzoek
in internationaal verband naar de koppeling van atmosfeer en landoppervlak op regionale
schaal deelgenomen. Daarbij ligt het accent op de uitwisseling van warmte en vocht
(energiestromen).
Het programma wordt voor ruim de helft uit LNV-middelen gefinancierd.

Doel

De doelstelling van het programma is om kennis en inzicht te verkrijgen over:
- energiestromen tussen het begroeide landoppervlak en de atmosfeer;
- emissies van N2Oen uitwisseling en opslag van CO2door de begroeiing (bos, vegetatie),
of via het bodemsysteem als functie van het landgebruik;
- effecten van de stijging van de atmosferische CÛ2-concentratie op gewassen en vegetaties;
- de risico's van geprojecteerde klimaatveranderingen en zeespiegelstijging voor de
landbouwproduktie;
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- de risico'svangeprojecteerde klimaatveranderingen en/of zeespiegelstijging voor natuurlijke
ecosystemen, met name bossen, ecosystemen op schrale zandgronden en in het Waddengebied;
- mogelijke effecten van niet-verzurende luchtverontreinigingscomponenten op planten en
ecosystemen.
Ook wordt een eerste verkenning verricht van interacties van de effecten van CÛ2-verrijking
met de werking van luchtverontreinigingscomponenten. Daarbij is de doelstelling een eerste
inschatting te krijgen van de noodzaak om grenswaarden voor de luchtkwaliteit te bepalen,
en vast te stellen hoe gevoelig deze zijn voor eventueel optredende klimaatverandering.
Het inzicht in de achtergrond van regionale verschillen in klimaat en de invloed hierop van
het landgebruik zal bij kunnen dragen aan een realistische vertaling van gegevens naar
regionale klimaatscenario's.
Planning

In 1994 zal een belangrijk deel van de eerste fase van het onderzoek afgerond worden. Per
onderwerp uitgesplitst kan het plan als volgt worden aangegeven:
Fysiologische processen en fenologische ontwikkeling
Verschuivingen in de fysiologische processen, op orgaan- en plantniveau en in de ontwikkeling
van planten (AB-DLO) en bomen (IBN-DLO),bij een gewijzigde C02-concentratie en temperatuur
zullen experimenteel danwei op grond van literatuur en historische gegevens worden
bestudeerd. Dergelijke gegevens zijn van essentieel belang om tot parameterschattingen te
komen voor modelberekeningen op een hoger integratieniveau. Tevens kan hiermee een
eerste schatting worden gemaakt van de kwetsbaarheid van de Nederlandse bossen voor
bijvoorbeeld vorstschade in het voorjaar.
In 1994zalvoor de experimenteel bestudeerde planten (AB-DLO: in kassen.Open Top Chambers
(OTC's), rhizolab: tarwe, veldboon, aardappel en grassen) geconcludeerd kunnen worden of
en in welke mate acclimatisatie ten gevolge van langdurige blootstelling aan verhoogde
C02-concentraties optreedt. Ook gegevens over effecten op de totale biomassa en op het
oogstbaar produkt zullen dan beschikbaar komen. Effecten op de produktiviteit en de koolstofhuishouding van het gewas tijdens de hergroei van gras na maaien wordt bestudeerd in
het kader van een EG-project (CROPCHANGE; 10 lokaties in 7 landen).
Interacties van C02-niveau gedurende de plantengroei en gevoeligheid voor verschillende
vormen van luchtverontreiniging zal verder worden verkend (AB-DLO). Daarbij zal de
schatting van het verlies aan biomassa-produktie door actuele en geprojecteerde niveaus van
ozon-stress en andere luchtverontreinigingscomponenten voor de komende decennia
kwantitatief vergeleken moeten worden met het verwachte effect van de 'C02-bemesting'.
Mechanistische simulatiemodellen zijn daarbij een belangrijk instrument.
Bodem-plant-atmosfeer-interactie en koolstofhuishouding
De verdeling en opslag van koolstof in plant- en bodemcompartimenten zal verder worden
gekwantificeerd door blootstelling van enkele akkerbouwgewassen, grassen en bomen aan
heersende en verhoogde (eventueel 13C- of 14C-gemerkte) C02-concentraties in fytotronopstellingen (ESPAS;AB-DLO), kassen, Open Top Chambers en het Rhizolab (AB-DLO). Wortelmassa-turnover, decompositiesnelheid van dood wortel-enspruitmateriaal en de relatie hiervan
met de compartimentalisatie van organische stof en activiteit van de microbiële biomassa in
de bodem (AB-DLO) zal worden geplaatst naast produktie van totale biomassa (AB-DLO).
Emissiesvan lachgas (N2O)door graslanden met eenverschillend beheer (bemesting, ontwatering)
zullen worden bepaald om hiermee inzicht te krijgen in de omvang en beheersbaarheid van
de bijdrage van graslanden aan de emissie van dit broeikasgas.
Landgebruik en gewasproduktie
Deeffecten vanzeespiegelstijging opde hydrologischesystemen inde laaggelegen kustgebieden
zullen aan de hand van de evaluatie van (model)gegevens voor Voorne-Putten worden
beschreven (SC-DLO). Daarbij zullen waterbehoefte van de gewassen en chloridebelasting op
hunconsequentiesvoorgroeicondities en hetwaterbeheer wordenverkend.Erzalgebruik worden
gemaakt van koppeling van modellen voor de beschrijving van de stromingen van zoet, brak
en zout water in de verschillende compartimenten van het diepe en ondiepe bodemsysteem.
De gevolgen van veranderingen in neerslagpatroon voor het voor landbouwkundig gebruik
beschikbare water, de rivierafvoer en evapotranspiratie zullen ook elders merkbaar zijn in het
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landgebruik. Daarom zullen bodemgebruiksscenario's worden geformuleerd, waarbij ook de
bij een gewijzigd klimaat (CO2, temperatuur, neerslag) behorende veranderingen in
gewasparameters zullen worden betrokken.
In een samenwerkingsverband met een groot aantal buitenlandse instellingen (met steun van
EGen NASA) is meegewerkt aan meetcampagnes in Spanje en Niger, die betrekking hebben
op interacties tussen landoppervlak en atmosfeer (SC-DLO). De gegevens zullen in de komende
periode verder moeten worden uitgewerkt. Centraal staat daarbij de informatie over wateren energiefluxen aan het aardoppervlak. De schalen gaan van plantschaal naar lokale en
regionale schaal, en de zeer grote schaal die van belang is voor klimaatstudies. Remotesensing speelt op dat niveau een grote rol.
Afhankelijk van financieringsmogelijkheden zal in een samenwerkingsverband tussen AB-DLO,
SC-DLO en LEI-DLO onderzoek gestart worden naar de invloed van klimaatverandering op de
potentiële gewasproduktie de samenhang met economische aspecten en marktontwikkelingen,
en de te verwachten regionale veranderingen in landgebruik.
Ontwikkeling en stabiliteit van ecosystemen
In 1993 is een begin gemaakt met enkele studies naar de effecten van klimaatveranderingen
op de ecosysteemdynamiek en successie (AB-DLO). Ecosystemen kunnen in hoge mate worden
gekarakteriseerd doorstofstromen (koolstof, nutriënten), incombinatie met bodemeigenschappen
en waterbeschikbaarheid. Wijzigingen in klimaat en ecosysteemproduktiviteit kunnen
verschuivingen veroorzaken in het gebruikelijke ontwikkelingspatroon (EG-project CLIMEX).
De vraag naar de mate waarin dit optreedt en in hoeverre het een bedreiging zou kunnen
gaan vormen voor de stabiliteit van bestaande (dynamische) ecosystemen of een versnelling
van de successie, zal in deze periode nog niet afdoende kunnen worden beantwoord. Er zal
echter wel een begin worden gemaakt met het verzamelen van de relevante gegevens en het
aanpassen en ontwikkelen van ecosysteem-modellen.
Theoretische aspecten van de dynamica van soortsarealen zullen eveneens aan de orde
komen (IBN-DLO).
Veranderingen in het Waddengebied
In het Waddengebied speelt met name de vraag of de snelheid waarmee veranderingen zich
voordoen, zal kunnen worden bijgehouden door het fysische en biologische systeem (IBNDLO). In dit kader zijn gegevens uit studies naar effecten van bodemdaling ten gevolge van
aardgaswinning bijAmeland bijzonder relevant. Ookworden vragen bestudeerd met betrekking
tot de produktiviteit van het bentisch systeem en de gevolgen hiervan voor de voedselbeschikbaarheid voor populaties van trekkende wadvogels. In 1993 is een begin gemaakt met
een integratiestudie naar de verwachte totale effecten op het Waddenecosysteem (IBN-DLO).
Hiervoor zullen bestaande (deel)modellen aangepast en gekoppeld worden. Ook gegevens
van buiten het DLO-programma zullen in deze integratiestudie worden verwerkt.
Andere relevante
programma's

110, 121,134, 179, 201,227, 228

Indicatie omvang

totaal 36 mensjaar, waarvan 21 ten laste van LNV

Projecten

783

829
845
852

865

866

De interactie tussen atmosferische C02-concentratie, temperatuur en
omgevingsfactoren met betrekking tot fotosynthese, assimilatendistributie en
ontwikkelingsritme bij landbouwgewassen (AB,P.Dijkstra,A.H.C.M. Schapendonk,
S.C. van de Geijn; LUW, J. Goudriaan)
Lange-termijneffecten van verhoogde CÛ2-concentratieop de fotosynthesecapaciteit
en assimilatenbenutting (AB, A.H.C.M. Schapendonk, P. Dijkstra)
De invloed van klimaatsveranderingen op de stikstof- en koolstofhuishouding van
voedselarme oecosystemen (AB, W.J.Arp, F. Berendse)
Hergroei van gras (Lolium perenne) na een winterperiode en na maaien: rol van
actuele fotosynthese en nutriënten-opname versus remobilisatie van reserves
onder C02-verrijking (AB, F.H.M. Ammerlaan, P.Dijkstra, A.H.C.M. Schapendonk,
S.C.van de Geijn, A.J.C, de Visser)
De fysiologische evaluatie van de effecten van luchtverontreiniging, droogte en
minerale condities van bosbomen onder veldomstandigheden (AB, L.J. van der
Eerden, A.E.G. Tonneijck; IBN, E. Steingröver)
Voorstudie naar de effecten van microverontreinigingen uit de lucht op planten
(AB, A.E.G. Tonneijck)
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3000

Consultancy in verband met effecten van luchtverontreiniging op planten (AB,
L.J. van der Eerden)
4016
Effecten van NH4 en O3op grove den, beuk en heidevegetaties (AB, L.J. van der
Eerden)
5005
Interacties tussen ozon en zwaktepathogenen (Botrytis/Sclerotinia spp.) bij het
veroorzaken van beschadigingen op boon (Phaseolus vulgaris) (AB,A.E.G.Tonneijck)
5015
Detoxificatie van NH y : fysiologische onderbouwing van effectwaarden (AB, Th.A.
Dueck, L.J van der Eerden; LUW, B.van Hove)
1059
Effecten van verhoogd CCb-gehalte op de groei van bomen (AB, P.C. de Ruiter)
1070.8505 De verdeling van Cover plant- en bodemcompartimenten tijdens de groei van
meerjarige planten bij verhoogd C02-gehalte in de atmosfeer (AB, A. Gorissen)
1070.8506 Kwantificering van koolstofstromen in graslanden (AB, P.J. Kuikman)
1070.8508 Aanpassingvan meerjarige vegetaties aaneenveranderend klimaat (AB,A. Gorissen)
1094
Emissie van lachgas (N2O) uit grasland (AB, H.G. van Faassen)
7282
Hapex Sahel II (SC, P. Kabat)
AGRO-7
Hapex Spanje II (SC, P, Kabat)
AGRO-16 Klimaat hydrologie (NOP-Klimaat II) (SC, P. Kabat)
AGRO-17 NOPEX (SC, P. Kabat)
LEM14
Gewasproduktiepotentieel onder verschillende klimaat- en landgebruikscenario's
(SC, C. van Diepen)
LEM15
Invloed veranderend klimaat en landgebruik op waterafvoer van de Rijn (SC,
C. van Diepen)
7236
Effecten klimaatverandering Oostvoorne (SC,P. Kabat)
20362
Geografische dynamica van soortarealen (IBN, R. Hengeveld)
20151.5001 Effecten van zeespiegelrijzing op sedimentshuishouding en vegetatie van
kwelders (IBN, N. Dankers)
20277.5001 Bodemdaling door aardgaswinning als een 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)
20346.5001 Integratie van effecten van klimaatveranderingen op estuarine ecosystemen (IBN,
W.J. Wolff)
130094000 Gevolgen temperatuurverandering + CC>2-gehalte op groei + samenstelling bos
(IBN, G.M.J. Mohren)
1300095000 Koolstofvastlegging bij bebossing - FACE(IBN, G.M.J. Mohren)
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Programma 124

Kwaliteit van gras in relatie tot voederopname en stikstofbenutting

programmaleider

dr.ir. J.J.M.H. Ketelaars - AB-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het onderzoek beoogt enerzijds een nauwkeuriger omschrijving van de gewenste
eigenschappen en samenstelling van gras te ontwikkelen, met name van de eigenschappen
die de grasopname en stikstofbenutting door het vee bepalen, 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 onderzoekdisciplines 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 devoeding 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 isde te lage en onregelmatige
opname voor het bereiken van een hoog produktieniveau. Daarnaast vergt deslechte 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 metteeltmaatregelen, 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.
Het programma wordt grotendeels gefinancierd uit LNV-middelen.

Planning

Op het AB-DLO wordt het (bio)chemisch onderzoek naar de aard en fermentatieve eigenschappen van eiwitten in gras voortgezet. De te bestuderen fysisch-chemische parameters zijn
ondermeer: oplosbaarheid (onder invloed van temperatuur, pH, buffercomponenten, oplosmedium) en temperatuur- en pH-gevoeligheid (stabiliteit). De effecten op deze parameters
van genetische eigenschappen van het gras, groeiomstandigheden, teeltmaatregelen en
behandelingen na de oogst worden bestudeerd. Tevens worden effecten van het toevoegen
van bepaalde eiwitcomplexerende stoffen, zoals gecondenseerde tannines, bepaald.
Onderzoek naar de effecten van de rantsoensamenstelling op de hoeveelheid en samenstelling
van mest en urine en op de ammoniak-emissie uit de stal wordt voortgezet (AB-DLO, ID-DLO,
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IMAG-DLO). Een hierbij op het AB-DLO ontdekte mogelijkheid tot emissiebeperking door het
verwijderen van de urease-activiteit van de stalvloer zal in samenwerking met AB-DLO en
IMAG-DLO verder worden onderzocht.
Bij het CPRO-DLOwordt het onderzoek naar de genetische variatie in stikstofbenutting en
verteerbaarheid van Engels raaigras voortgezet. De kennis die verworven is over celwandverteerbaarheid van maïscelwanden zal gebruikt worden in onderzoek aan grascelwanden.
Er zal vooral ingegaan worden op het genetische aspect van de celwandvertering in gras.
Nieuwe methodes die ontwikkeld zijn voor maïs zullen worden gebruikt voor gras. Tevens zal
onderzocht worden of de verschillen die gevonden worden tussen verschillende maïsgenotypen
in de tijdens de fermentatie gevormde hoeveelheid (en samenstelling van) vetzuren, een
genetisch bepaalde achtergrond hebben.
Bij de LUW-vakgroep Agronomie wordt het onderzoek naar de opbouw en verteerbaarheid
van celwanden in verschillende delen van gras voortgezet. Hierbij wordt onder andere
aandacht besteed aan de effecten van temperatuur, lichtintensiteit en grassoort.
Het IMAG-DLO onderzoekt de effecten van mechanische beschadiging van gemaaid gras op
de waterafgifte, inkuilbaarheid en in-vitro-verteringskarakteristieken (samenwerking met IDDLO). 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.
Het ATO-DLO onderzoekt in het kader van het programma 56-ATO de afbraak van celwanden
door (enzymen van) anaërobe schimmels. In samenwerking met ID-DLO wordt de toepassing
van deze enzymen in graskuilen bestudeerd.
Onderzoek naar de invloed van fermentatieprodukten in grassilage op het eetgedrag van
schapen en koeien door het ID-DLO en het INRA (te Theix, Frankrijk) wordt in 1994 afgerond
met een laatste experiment in Lelystad en de eindrapportage. Als er medefinanciering is, zal
onderzoek starten naar de effecten van inoculanten op de opname van grassilage en naar de
opnameregulering van vers gras. Het onderzoek naar de effecten van verlaging van het
stikstofgehalte in gras en grassilage op de voederopname, stikstofbenutting en penskinetiek
wordt voortgezet. Indien er medefinanciering is, zullen ID-DLO, IMAG-DLO en PRin 1994
onderzoek starten naar de invloed van de samenstelling van rantsoenen met grassilage op de
produktie en concentratie van stikstofhoudende componenten in de urine, en de emissie van
ammoniak uit de mest en urine van melkkoeien op stal.
Andere relevante
programma's

178, 247

Indicatie omvang

totaal 22 mensjaar, waarvan 17ten laste van LNV

Projecten

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 (ID,
A. Steg)
836
Aard, voorkomen en fermentatieve eigenschappen van eiwitten in gras (AB,
R.J. Hogendorp, L.W. van Broekhoven, J.J.M.H. Ketelaars)
792
Effecten van de chemische samenstelling van gras op de voederopname en
stikstofbenutting door melkvee (AB,J.J.M.H. Ketelaars, J.H. Geurink)
797
Effecten van de samenstelling van grasrantsoenen op produktie en samenstelling
van mest en urine en efficiëntie van stikstofherbenutting op melkveebedrijven
(AB, J.J.M.H. Ketelaars, J.H. Geurink, H.G. van der Meer)
p.m.
Fysiologie van Gramineeën in relatie tot produktie en voederwaarde (LUWAgronomie, B. Deinum)
p.m.
Onderzoek naar de opbouw en vertering van celwanden in gras (LUW-Agronomie;
CPRO)
p.m.
Ontwerp van een voorspellend model voor de produktiviteit, spruitvorming en
voederwaarde van gras (LUW-Agronomie, J. Groot, J.H. Neuteboom; LUWTheoretische Produktie-ecologie, E.A. Lantinga)
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Effecten van bewerking, ontsluiting en conservering
436
De invloed van stikstofcomponenten op de opname van grassilage bij schapen en
melkkoeien (ID, A.M. van Vuuren; LUW-Fysiologie van Mens en Dier; INRA-Theix)
16.4.62
Onderzoek naar nieuwe bewerkingsprincipes en-systemen bij oogst en conservering
van ruwvoer (IMAG, A.H. Bosma)
450
Effect van mechanische beschadiging van gras op droogsnelheid, inkuilbaarheid
en voederwaarde (ID, F. Driehuis; IMAG, A.H. Bosma)
440
Effect van inoculeren van voordroogsilage op opname en melkproduktie (ID,
A.M. van Vuuren)
p.m.
Afbraak van (gras)celwanden door micro-organismen of enzymen in relatie tot
fysisch-chemische eigenschappen van deze celwanden (ATO, L. Sijtsma)
Regulering van opname en stikstofbenutting in het dier
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 (ID, H. Valk)
258
Effect van verlaging van het stikstofgehalte van kuilgras met hoog of laag
drogestofgehalte op de stikstofbenutting bij melkkoeien (ID,Y.S. Rijpkema)
435
Fysische en chemostatische regulatie van de opname van vers gras door
melkkoeien (ID,A.M. van Vuuren)
xxx
Invloed van de samenstelling van rantsoenen met grassilage op de produktie en
concentratie van stikstofhoudende componenten in de urine en de emissie van
ammoniak uit de mest en urine van melkkoeien op stal (ID)
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Programma 129

Economische evaluatie van de emissie- en milieuproblematiek

programmaleider

drs. J.C. Blom - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het onderzoek is gericht op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van milieubelastende
en beïnvloedende factoren, identificatie en economische evaluatie van emissiebeperkende
maatregelen en onderzoek naar economisch en ecologisch verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met als doel te komen tot een veilige en duurzame land- en tuinbouw.
Duurzaam in de zin van voldoen aan de emissiedoelstellingen en duurzaam in de zin van
economische continuïteit.

Aanleiding

De emissie- en milieuproblematiek is een der grote vraagstukken waarmee de agrarische
sectorwordt geconfronteerd en isvanessentiële invloed op het realiseren vaneenconcurrerende,
veilige en duurzame land- en tuinbouw. Deze problematiek vereist veel nieuw beleid op
onbekend terrein.Terformulering enevaluatie van dit beleid isinzicht nodig in de kwantitatieve
en kwalitatieve aspecten van milieubelastende en beïnvloedende factoren, 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

Door regelmatig en intensief contact met doelgroepen, en door eigen beoordeling, wordt
getracht de projecten zodanig te kiezen en op te starten dat goed en tijdig in de informatiebehoefte van dedoelgroepen wordt voorzien. Hetstreven isdaarbij gericht op een evenwichtige
en zo volledige mogelijke dekking van de probleemvelden. Een doelstelling is ook om binnen
de planperiode meer expertise binnen het programma tot ontwikkeling te brengen, expertise
nodig voor de ondersteuning van het lopend en toekomstige onderzoek op dit terrein.
De financiering voor 1994 wordt grotendeels gedragen door externe bronnen.

Planning

Nutriënten
Het gebruik van meststoffen wordt vastgelegd in de boekhoudingen die representatief zijn
voor de verschillende sectoren van landbouw en tuinbouw. Via modellen worden het niveau
en de ontwikkelingen in milieubelasting in de vorm van fosfor, stikstof en ammoniak
bepaald. Economische gevolgen van beleidsmaatregelen, alternatieve mogelijkheden op de
bedrijven en ontwikkelingen in de produktiekolom ter vermindering van de milieubelasting
worden geëvalueerd. Scenariostudies worden ontwikkeld om lange-termijnmaatregelen en de
haalbaarheid van verschillende technologische vernieuwingen na te gaan.
Energie
Onderzoek naar de energie-aspecten is gericht op een concurrerende en duurzame land- en
tuinbouw. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de glastuinbouw als grootste
gebruiker van directe energie bij de produktie. Voor het terugdringen van de milieubelasting
veroorzaakt door CC>2-emissie is reeds veel technologie beschikbaar. Prioriteit zal hierbij
worden gegeven aan energieschermen, de rookgascondensor en warmteopslag als de
belangrijkste energiebesparende maatregelen op de bedrijven en aan de gecombineerde
produktie van elektriciteit en warmte (restwarmte en warmte-kracht-koppeling op de
bedrijven) als de belangrijkste alternatieve warmtebron. Dit is overeenkomstig de meerjarenafspraak tussen de sector glastuinbouw en de Nederlandse staat over de reductie van de
C02-emissie in 2000.
Voor land- en tuinbouw, exclusief de glassector, is het indirecte energiegebruik van meer
doorslaggevende aard. Verdere aandacht zal worden gegeven aan de ontwikkeling van
instrumentarium en de te hanteren normen om de energiestromen in de agrarische sector
vast te leggen.
Gewasbeschermingsmiddelen
Onderzoek wordt uitgevoerd naar het bestrijdingsmiddelengebruik in de land- en tuinbouw,
en analysevan dewijze waarop de agrarische sector inspeelt op doelstellingen van de overheid.
Het beleid is gericht op het verminderen van het gebruik, maar ook op het reduceren van de
afhankelijkheid van chemische gewasbescherming.
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Prioriteit zalworden gegeven aan het monitoren vandefeitelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de agrarische sector en het analyseren van verschillen in gebruik in relatie tot de
bedrijfsvoering.
Water
Een goede watervoorziening isvoor de land- en tuinbouw van essentieel belang. Toenemende
problemen in de onttrekking en milieu-eisen maken van water een groeiende economische
factor. Prioriteit wordt gegeven aan landbouw in relatie tot natuurbeheer en aan het vastleggen
van het verbruik op de bedrijven in het boekhoudnet, om het niveau van en de ontwikkelingen
in watergebruik in de agrarische sector te bepalen.
Bij de expertise-ontwikkeling wordt gedacht aan de volgende velden van deskundigheidsontwikkeling:
- Operationaliseren en toepassen in de agrarische sector van de techniek 'life cycle analyses',
waarbij alle effecten op het milieu van elke verandering in de gehele keten van een
produkt worden samengebracht.
- Optimale informatievoorziening. De komende jaren is een golf van nieuwe informatie te
verwachten die van belang is voor een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Deze informatie
issterk fragmentarisch. Voor een beoordeling op bedrijfsniveau onder specifieke omstandigheden worden expertsystemen ontwikkeld om de ondernemer daarin bij te staan.
- Complexiteit van bestrijdingsmiddelen en de meetbaarheid van milieu-effecten, met het
oog op de uitvoering van het MJPG (Meerjarenplan Gewasbescherming).
Het programma wordt gekenmerkt door een hoog extern financieringsniveau. Dit geldt
alleen voor de uitvoering van projecten zoals vermeld in de lijst, maar niet voor de expertiseontwikkeling.
Andere relevante
programma's

48, 114, 151,200, 203, 240, 241,245, 248

Indicatie omvang

totaal 20 mensjaar, waarvan 5ten laste van LNV

Projecten

Nutriënten
10904
Standards on nitrate in the EC: processes of change in policy instruments and
agriculture (LEI, F.M. Brouwer)
20905
Models on treatment and use of manure on EC-level (LEI)
30901
Stofstromen in landbouw en milieu (LEI, M.Q. van de Veen)
30901.2
Stofstromen in de landbouw op de zandgronden (LEI,J.C. Blom)
30902
Mestproblematiek (LEI,H.H. Luesink)
30905
Nieuwe methoden van mineralenmanagement op melkveedrijven (LEI,J.C. Blom)
30910
Beleidsinstrumenten beperking ammoniakemissie (LEI,W.H.M. Baltussen)
30911
Aanpassing veehouderijbedrijven in het kader van fosfaat- en stikstofproblematiek
(LEI, W.H.M. Baltussen)
30917
Uniformering mest- en mineralencijfers (LEI, H.H. Luesink)
30923
Landelijk meetnet effecten mestbeleid (LEI, D.W. de Hoop)
30926
Mineralenbalans vleesstieren/schapen (LEI, H. Prins)
30928
Herstructurering gekoppelde mest- en ammoniakmodellen (LEI,J. Dijk)
40908
Simulatie, documentatie en evaluatie van gesloten bedrijfssystemen in de
glastuinbouw (LEI,A.P. Verhaegh)
40915
Documentatie en analyse referentiebedrijven tuinbouw (DART); onderdeel glas
(LEI, A.N. Groenewegen)
Energie
30921
30925
30924
40901
40909
40910
40913
40915

Berekeningen van energie-inhoudsnormen (LEI,L.B. van de Giessen)
Agrarische sector en energiegebruik (LEI,J.C. Blom)
Energie-efficiënt drogen van pluimveemest (LEI,P.L.M, van Horne)
Energiebehoefte en -voorziening van de glastuinbouw in de toekomst (LEI,J. Dijk)
Monitoring en analyse van het energieverbruik in de glastuinbouw (LEI, N.A.J.
van der Velden)
Technisch-economisch onderzoek naar detoepassing van warmte-kracht-installaties
op glastuinbouwbedrijven (LEI, N.A.J. van der Velden)
Bedrijfsvergelijkend onderzoek naar het gebruik van energieschermen bij ronde
tomaten (LEI, N.A.J. van der Velden)
Documentatie en analyse referentiebedrijven tuinbouw (DART); onderdeel glas
(LEI, A.N. Groenewegen)
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Gewasbeschermingsmiddelen
10905
Gevolgen van een regulerende heffing op bestrijdingsmiddelen (LEI,F.M. Brouwer)
10906
Pesticides in the European Communities (LEI, F.M. Brouwer)
30915
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen (LEI, K.J. Poppe)
40915
Documentatie en analyse referentiebedrijven tuinbouw (DART); onderdeel glas
(LEI; A.N. Groenewegen)
Overige geplande projecten
10906
Programmeringsstudie handel en milieu (LEI, F.M. Brouwer)
20903
Environment, agriculture and livestock farming (LEI,J.H.M. Wijnands)
30907
Economische evaluatie geïntegreerde akkerbouw (LEI,S.E.M. Janssens)
30908
Economischperspectief geïntegreerde enbiologische akkerbouw (LEI,S.E.M.Janssens)
30909
Ontwikkeling bodemgezondheid op akkerbouwbedrijven (LEI,S.E.M. Janssens)
30914
Periodieke rapportage kengetallen milieu en economie (LEI, K.J. Poppe)
40902
Perspectieven van de glastuinbouwsector bij een sterk verminderde milieubelasting
(LEI, A.P. Verhaegh)
40906
Economische aspecten van een milieuvriendelijker fruitteelt (LEI,J. Goedegebure)
40911
Vergelijking economische perspectieven geïntegreerde teelt met gangbare en
bd/eco-teelt in de vollegrondsgroentesector (LEI,C.O.N, de Vroomen)
Voorlopig geplande projecten
xxx
Vergelijking landbouwtelling en boekhoudnet (LEI)
xxx
Documentatie en analyse referentiebedrijven tuinbouw (DART); onderdeel
opengrondstuinbouw (LEI)
xxx
Generaal milieubeleid glastuinbouw en economische consequenties (LEI)
xxx
Milieu-efficiency-kengetallen op produkt- en bedrijfsniveau van de verschillende
glastuinbouwproduktiegebieden van de EG(LEI)
xxx
Opzet methodische milieubedrijfszorgsystemen (LEI)
xxx
Milieudetector voor de glastuinbouw (LEI)
xxx
Economische effecten van sluiting van gebieden in de Noordzee voor de visserij
(LEI)
xxx
Biologisch-economisch model boomkorvisserij (LEI)
xxx
Biologisch-economisch model boomkorvisserij (modelbouw) (LEI)
xxx
Uitbouw stofstromenmodel naar andere stoffen, zoals P, K, zware metalen,
bestrijdingsmiddelen (LEI)
xxx
Actualisatie van gekoppelde mest- en ammoniakmodellen en gebruik ervan in
scenariostudies (LEI)
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Programma 130

Herkenning en erkenning van planterassen en plantaardig
uitgangsmateriaal

programmaleider

ir. W.A. Brandenburg - 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 essentieel. 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 voor onderscheid, homogeniteit en bestendigheid noodzakelijk.
Nieuwe ontwikkelingen in de plantenveredeling, met name:
- op het gebied van de toepassing van moleculair-biologische technieken,
- wijzigende wetgeving (recente aanpassing van de Zaaizaad- en Plantgoedwet; de
introductie van afhankelijk kwekersrecht in UPOV-verband),
- de noodzaak tot het verkorten/vereenvoudigen van het uitvoerend rassenonderzoek en
- het onderzoek van plantaardig uitgangsmateriaal
staan hierbij centraal. Dit betekent dat snelle en betrouwbare her- en erkenning van zaden
en ander plantaardig uitgangsmateriaal nodig zijn voor het efficiënt uitvoeren van inspecties,
keuringen en het uitvoerend rassenonderzoek. Uitzaai en keuring te velde of in de kas kan
hiermee geheel of gedeeltelijk achterwege worden gelaten.

Doel

Doel van het programma is het ontwikkelen van her- en erkenningsmethoden van zaden en
ander plantaardig uitgangsmateriaal, ten behoeve van het uitvoeren van inspecties, keuringen
en het uitvoerend rassenonderzoek. De methoden moeten snel en betrouwbaar zijn.
Binnen dit programma worden moleculair-biologische en biochemische methoden ontwikkeld,
worden morfometrische algoritmen ontwikkeld, wordt een kwantitatieve kleurbepalingsmethode gemaakt en wordt een procedure ter stabilisering van plantenamen geformuleerd
om de probleemstelling te realiseren.

Planning

-

Vaststellen van de Internationale Code voor de Naamgeving van Cultuurplanten.
Introductie van het basisbegrip 'culton' voor de systematiek van cultuurplanten.
Nieuwe algoritmen op het gebied van contour en vorm, alsmede implementatie daarvan.
Identificatie met behulp van HPLCen elektroforese ten behoeve van het rassenonderzoek.
Uitbouwen van de fingerprinting-DNA-techniek voor identificatie en het rassenonderzoek.
Afronden van het celbiologisch onderzoek op DNA-niveau ter detectie van somaclonale
variatie.
- Ontwikkelen van moleculaire screening-methoden ter bepaling van biodiversiteit.
Biochemisch en moleculair onderzoek in het kader van dit programma wordt gedeeltelijk
extern gefinancierd.

Andere relevante
programma's

26, 29, 131, 148, 158, 159, 184, 193

Indicatie omvang

totaal 21 mensjaar, waarvan 11ten laste van LNV

Projecten

11201

11202

11203
11301
12103

Ontwikkeling van biochemische identificatiemethoden voor de bepaling van de
mate van verwantschap en stabiliteit bij vegetatief vermeerderde gewassen
(CPRO, G. Booij)
Onderzoek naar de mogelijkheid van een geautomatiseerd identificatiesysteem
van aardappelrassen gebaseerd op verschillen in eiwitsamenstelling in de knol
(CPRO, G. Booij)
Identificatie van tulperassen met behulp van elektroforese (CPRO, G. Booij)
Model voor in vitro bewaring van vegetatief vermeerderde gewassen (CPRO,
P. Miedema)
Evaluatie van het cultivarconcept in het licht van ontwikkelingen in de botanie
en de landbouwkunde (CPRO,W.A. Brandenburg)
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12105
12201
12402
12403
12431

Ontwikkeling van een 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 somaclonale variatie voor het
rasbegrip (CPRO, M.J.M. Smulders)
Ontwikkeling van snelle moleculaire methoden voor de screening en evaluatie
van genetische diversiteit in planten (CPRO, B. Vosman)
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Programma 131

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

programmaleider

ir. J.J. Bakker -CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Doel van het programma is het formuleren van een strategie en ontwikkelen van een model
voor het inzetten van rassen, met het oog op het beheersen van pathogène populaties.
Daardoor kan de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden teruggedrongen.
De andere doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van het produktieproces, door het
ontwikkelen van methoden voor het objectief en snel vaststellen van de kwaliteitsbepalende
raseigenschappen.

Aanleiding

Voor het verbeteren van de kwaliteit van het produktieproces en van het produkt door het
gebruik van nieuwe rassen in land- en tuinbouw, en ten behoeve van stedelijk groen en
natuurbeheer, zijn objectieve en snelle methoden, die de raseigenschappen vaststellen,
noodzakelijk. Bij de raseigenschappen kan onderscheid gemaakt worden in enerzijds de
resistentiebepalende eigenschappen tegen ziekten en plagen en anderzijds de eigenschappen
die de inwendige en de uitwendige kwaliteit van het produkt beïnvloeden.
Resistentie
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland moet sterk teruggebracht worden.
Eénvan de belangrijkste middelen om dit te bereiken, waarbij tevens een duurzame en
rendabele land- entuinbouw mogelijk blijft, isgebruikte makenvande resistentie-eigenschappen
van rassen. Bij de geïntegreerde en biologische teelten is het kunnen beheersen van ziekten
en plagen één van de belangrijkste aspecten. Een probleem 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.
Kwaliteit
Er worden steeds hogere en veranderende eisen gesteld aan de kwaliteit van het produkt.
Het betreft enerzijds het stellen van hogere eisen aan bestaande kwaliteitseigenschappen, en
anderzijds het vragen naar geheel nieuwe kwaliteitseigenschappen.
Voor een goede integrale ketenbeheersing ishet van groot belang dat het produkt in de gehele
keten van producent tot consument de gewenste kwaliteit heeft. Doordat er in de keten door
de gebruikers verschillende, soms tegenstrijdige eisen aan het produkt gesteld worden, is het
moeilijk om de gewenste kwaliteit aan het eind van de keten te leveren.

Doel

- Inzicht verkrijgen in wetmatigheden met betrekking tot duurzaamheid van resistenties
voor het bepalen van strategieën bij de ontwikkeling van resistente rassen in de veredeling
en voor het gebruik van rassen in de praktijk met behoud van effectieve resistentie.
- Een betere integrale ketenbeheersing bewerkstelligen door de introductie van rassen met
raseigenschappen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van het produkt stabiel blijft of
slechts zeer langzaam achteruit gaat.
- Dehuidige methodiek vanwaardebepalend rassenonderzoek, diede kwaliteitseigenschappen
vaak achteraf vaststelt, vervangen door verklarend onderzoek dat voorspellingen mogelijk
moet maken.

Planning

Resistentie
In1994zalverderworden gewerkt aaneensimulatiemodelvandeinteractietussen waardplanten
met diverse vormen en niveaus van resistentie enerzijds en de populatiedynamica van ziekteen plaagverwekkers anderzijds, met name bij het systeem aardappel-aardappelcysteaaltje. Ter
validatie van het model worden kasproeven gecontinueerd.Het onderzoek naar goede toetsmethoden voor het bepalen van rasverschillen in resistentie tegen ziekten en plagen zal in
1994,met name bij Fusariumingladiool enechte meeldauw bij komkommer, voortgezet worden.
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Kwaliteit
Er zal gezocht worden naar nieuwe methoden voor het vaststellen van de parameters die de
raseigenschappen op het gebied van de kwaliteit bepalen. Dit onderzoek zal zich in 1994 met
name concentreren op de houdbaarheid bij Gerbera, fysiogene afwijkingen bij sla, de verteerbaarheid bij maïs en de interactie tussen rassen en teelttemperaturen, met als voorbeeldgewas kasroos.
Andere relevante
programma's

130, 158, 159, 205

Indicatie omvang

totaal 8 mensjaar, ten laste van LNV

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 vaneen modelvoor 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
eiwitten en enzymen bij de identificatie en waardebepaling van grassen en
granen (CPRO, G.M.M. Bredemeijer).
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Programma 134

Beperking energieverbruik en emissies in de beschermde teelten

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het onderzoek isgericht op nieuwe technieken en technologieën die produktiesystemen voor
de beschermde teelten mogelijk maken, met zowel een verlaagd energieverbruik als een
verhoogde energie-efficiëntie en 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 produkten met een hoge kwaliteit en een hoge opbrengst. De intensieve manier van
produceren vraagt echter ook een hoog niveau van inputs als energie, nutriënten, gewasbeschermings- en grondontsmettingsmiddelen, en hulpmaterialen (substraten, folies enz.).
De milieubelasting door koolzuuruitstoot, door emissies naar bodem, water en atmosfeer van
chemicaliën en nutriënten, en door 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 ook
de kwaliteit van het produktiesysteem. Dit vereist grote veranderingen die door innovatief
technisch onderzoek mogelijk kunnen worden gemaakt. Beschikbare technologieën zijn
slechts gedeeltelijk in staat het produktiesysteem aan de nu gestelde normen te laten voldoen.
Deze zullen moeten worden aangepast om ze zo volledig mogelijk te kunnen benutten. Eris
evenwel een voortgaande uitdagende normstelling aangekondigd. Nieuwe technologieën
moeten door onderzoek worden ontwikkeld, om aan huidige en toekomstige normen te
kunnen voldoen en daardoor in de toekomst een concurrerende sector mogelijk te maken. In
dit programma ligt denadruk opdeenergieproblematiekenopdeemissiereductievan nutriënten.

Doel

De doelstellingen van het onderzoek kunnen het beste worden beschreven aan de hand van
de aspecten energie en milieu. Voor de bestudering van beide aspecten worden algemene
gereedschappen ontwikkeld. Dit betreft fysisch-mathematische modellen van het kassysteem,
of onderdelen hiervan, en verdieping van kennis van enkele belangrijke kasklimaatprocessen
zoals gewasverdamping en ventilatie.
Energie
Het onderzoek heeft als voornaamste doel het absolute energieverbruik terug te brengen. Dit
kan worden bereikt door verhoging van de isolatiewaarde van het kasdek. Een belangrijke
bestaande optie is het zogenaamde energiescherm. In samenwerking met het PTGzijn de
knelpunten op klimaattechnisch en teeltkundig gebied zichtbaar gemaakt. Vervolgonderzoek
is geformuleerd om deze knelpunten op te lossen. Hiermee wordt in de planperiode een
aanvang gemaakt.
Verhoging van de isolatiewaarde van het kasdek, met behoud van een hoge lichttransmissie,
is mogelijk gemaakt door het in het programma verrichte onderzoek op het gebied van de
materiaaltechnologie. Het onderzoek heeft in samenwerking met de glasindustrie uitzicht
gegeven op energiebesparend glas met een hoge lichttransmissie. Vervolgonderzoek wordt
geformuleerd om enerzijds het gebruik van dit glas van laboratorium naar normale omstandigheden te kunnen vertalen en anderzijds om verdergaande mogelijkheden te onderzoeken.
Daarbij isvoorgenomen om zowel methoden ter verdere verbetering van glas alsvan kunststoffolie te onderzoeken. In samenhang met dit onderzoek wordt het onderzoek naar verbeterde
kasconstructies en kasvormen voortgezet.
Om in kassystemen met verhoogde isolatiewaarde energiezuinig te kunnen telen, zal de
klimatisering sterk moeten veranderen. Vooral de vochtbeheersing zal door het vervallen van
de condensatie op koude kasdelen in de klem komen. Ventileren om vocht af te voeren
verlaagt de isolatiewaarde en gaat gepaard met verhoogd energieverbruik. Door onderzoek
worden nieuwe methoden voor ontvochtiging ontwikkeld. Indirecte verdampingskoeling is
onderzocht endemogelijkheden hiervanzijn nu redelijk geïnventariseerd.Praktische uitvoeringsvormen moeten nog worden onderzocht. Daarnaast worden andere ontvochtigingsmethoden
verkend.
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De in de kas ingebrachte energie moet zo goed mogelijk worden benut. Daarbij speelt de
verdeling en geometrie van het verwarmingssysteem een grote rol. In dit kader wordt in
samenwerking met het PTGonderzoek naar de rol van temperatuurgradiënten verricht.
Een ander belangrijk aspect is de manier waarop het klimaat wordt geregeld. In dit kader
wordt in samenwerking met LUW, het AB-DLO en het PTGonderzoek naar optimale regelmethodes verricht. Na afsluiting van het onderzoekproject waarin de regelalgorithmen zijn
onderzocht, wordt begonnen met de bouw van een volgens deze principes werkende
regelaar. De implementatie van korte-termijn-weersvoorspelling wordt verder onderzocht.
Voor de champignonteelt is in samenwerking met het PCConderzoek geformuleerd naar de
mogelijkheden om klimaatbeheeersing beter te benutten voor de optimalisering van de teelt
en naar mogelijkheden voor verdere energiebesparing in de champignonsector.
Om de in primaire energiedragers opgesloten energie beter te benutten wordt nationaal
warmte-kracht-koppeling (WKK) gestimuleerd. De kastuinbouw is hierbij potentieel een grote
afnemer van de restwarmte van de WKK. Daarbij kan dit zowel op het bedrijf, regionaal in
kleine eenheden als in elektriciteitscentrales worden toegepast. In het programma worden de
voor- en nadelen van deze mogelijkheden onderzocht. Eengoede benutting van de restwarmte
in combinatie met warmte uit opslag, koolzuurdosering en eigen opwekking isvoor een
hoge energiebenutting essentieel. Erwordt daarom in het programma onderzocht hoe de
energie uit diverse warmtebronnen (restwarmte, verwarmingsketel, opslagvat, koolzuurketel)
optimaal kan worden benut en hoe de hierop toegesneden bedrijfsinrichting moet zijn
gedimensioneerd. Hiervoor wordt de nieuwe onderzoekfaciliteit 'lichtkas' ingezet. Daarnaast
is geëvalueerd hoe de prestaties van praktijkinstallaties zich verhouden tot de potentiële
mogelijkheden hiervan. Hieruit worden aanbevelingen voor verbeteringen gedaan en wordt
vervolgonderzoek geformuleerd.
Milieu
Onder dit item worden vooral de mogelijkheden van gesloten produktiekringlopen bestudeerd.
Bovengronds betekent dit een volledig gesloten kas; op wortelniveau resulteert dit in het, los
van de ondergrond, telen met gesloten recirculerende voedingswatersystemen. De mogelijkheden van klimatisering van gesloten kassen heeft uitgewezen dat volledige koeling onder
zomeromstandigheden te duur is.Wel kan worden gestreefd naar het zo lang mogelijk
gesloten houden van de kas. Hierbij moeten ontvochtigen en koelen afzonderlijk worden
beheerst. Dit is onder het item 'energie' al uiteengezet.
Op wortelniveau wordt samengewerkt met het PTGin onderzoek naar teeltsystemen los van
de ondergrond. Ineen gesloten watergeefsysteem moet devoedingwatersamenstelling worden
bewaakt en continu bijgesteld. Erwordt onderzoek verricht naar de hiervoor benodigde
regelsystemen, waarbij ingespeeld wordt op de mogelijkheden van elders ontwikkelde ionselectieve meetmethoden. De nadruk ligt hierbij op de dynamische systeembeschrijving van
het wortelmilieu met water- en nutriëntenopname. Hierbij wordt samengewerkt met het
AB-DLO.
Planning

In het programma staat het gesloten produktiesysteem centraal vanuit de invalshoeken
energie en milieu.Via de C02-emissie zijn energie en milieu gekoppeld. Voor het bereiken
van de programmadoelstelling, vermindering van energiegebruik en emissie, zijn in de eerste
fase de technische perspectieven nagegaan, zijn in de tweede fase haalbaarheidsstudies en
experimentele toetsingen en evaluatie uitgevoerd, en worden in de derde fase de onderdelen
in systemen geïntegreerd en experimenteel getoetst en geëvalueerd. In 1994 zijn de eerste en
tweede fase voor een groot deel afgerond en is met de derde fase begonnen.

Andere relevante
programma's

43, 50, 101,104, 217

Indicatie omvang

totaal 23 mensjaar, waarvan 18ten laste van LNV

Projecten

12.3.24
30.3.01
40.3.10
40.3.14
40.3.15
40.3.16
40.3.17

Substraatteeltsystemen (IMAG, E.A. van Os)
Ontwikkeling van kassen en bouwkundige voorzieningen voor de tuinbouw
(IMAG, D. Waaijenberg)
Evaluatie van kasklimaatmodellen (IMAG,J.J.G. Breuer)
Verticale temperatuurgradiënten in kassen (IMAG, F.L.K. Kempkens)
Klimatisering van energiezuinige kassen (IMAG, T. de Jong)
Optimaal gebruik van energieschermen (IMAG, P. Knies)
Beproeving van een door BOPAM ontwikkelde warmtewisselaar ten behoeve van
gesloten kassen (IMAG, J.J.G. Breuer)

106

40.3.18
40.3.19
40.3.20
40.3.21
40.3.22
40.3.23
42.3.03
42.3.07
42.3.09
44.3.02
44.3.08
44.3.09
46.3.00
46.3.04
46.3.05
46.3.06
46.3.07

Agrarische sector en energieverbruik (IMAG, P. Knies)
C02-produktiesnelheid als procesparameter bij de teelt van champignons (IMAG,
N.J. van de Braak)
Toepassing van Hortiplus en Spirobuis (IMAG, N.J. van de Braak)
Optimaal schermgebruik (IMAG, G.P.A. Bot)
Kasklimaat: modelwerk (IMAG, J.J.G. Breuer)
Climate control of an insect proof greenhouse (IMAG, T. de Jong)
Technisch-economisch onderzoek naar detoepassing van warmte-kracht-installaties
op glastuinbouwbedrijven (IMAG, M.G. Telle)
Warmte-kracht-opwekking incombinatie metassimilatiebelichting (IMAG,J.P.G.Huijs)
Optimale benutting van beschikbare warmtebronnen in kasverwarmingssystemen
(IMAG, M.G. Telle)
Verbetering van materiaaleigenschappen van kasdekmaterialen (IMAG,J.A. Stoffers)
C02-concentratie van de (kas)lucht en waterverbruik van gewassen (IMAG,
C. Stanghellini)
Energie-, vocht-, en C02-huishouding in futuristische kassen (IMAG, J.A. Stoffers)
Onderzoek naar meetopnemers in kassen ten behoeve van een optimale regeling
(IMAG, Th. H. Gieling)
Toepassing en implementatie van modellen voor weersvoorspelling en CO2verrijking (IMAG, W.Th. M. van Meurs)
Ontwikkeling van image processing-technieken ten behoeve van Computer
Vision-toepassingen in de tuinbouw (IMAG, R.A. Langers)
Mechanisch oogsten van vruchtgroenten in kassen (IMAG, Th.H. Gieling)
Kwaliteit door beheren en beheersenvan processen in kassen(IMAG,Th.H.Gieling)
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Programma 143

Kwaliteit en veiligheid van eieren en eiprodukten

programmaleider

drs. CA. Kan - ID-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Kwaliteit en veiligheid van eieren en eiprodukten zijn van belang voor zowel de afnemer
(consument en bedrijven) als voor het georganiseerde bedrijfsleven, dus voor de 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 afnemer (consument en bedrijfsleven) van eieren en eiprodukten zijn diverse kwaliteitsen veiligheidscriteria van belang. Echter, een totaaloverzicht en onderlinge ordening van de
kenmerken die bepalend zijn voor het (kwaliteits)oordeel vandegebruiker zijn niet beschikbaar.
De kwaliteit van eieren is door invloeden van buitenaf slechts binnen nauwe grenzen, die
biologisch bepaald zijn, te beïnvloeden. Dit komt voort uit de centrale rol die het ei in de
voortplanting speelt. Gedurende evolutie en selectie zijn slechts die typen overgebleven
waarin de voortplanting gewaarborgd was.
De veiligheid van eieren, en kwaliteit en veiligheid van eiprodukten zijn wel te beïnvloeden.
Een verandering in negatieve zin is daarbij eenvoudiger te realiseren dan een verandering in
positieve zin.
Het produktkwaliteitonderzoek aan eieren richt zich op vragen over objectieve kenmerken,
die van belang zijn voor de consument (bijvoorbeeld vetzuursamenstelling). De houding van
deconsumentten aanzienvanobjectieve ensubjectieve kenmerkendie koopgedrag beïnvloeden,
wordt bestudeerd in samenwerking met SWOKA.
Voor eiprodukten iservraag naar hettot waarde brengen van (bij)produkten vandeeiproduktenindustrie enhetverkrijgen vanbasiskennisomtrent factoren diedetechnologische eigenschappen
van deze produkten bepalen. Isolatie van componenten met een hoge toegevoegde waarde
kan hiervoor nodig zijn. Kennis van bepalende factoren omtrent technologische eigenschappen
kan ook bijdragen aan deontwikkeling van eiprodukten voor de consumenten/kleinverbruikersmarkt en voor non-food-toepassingen.
Voor het gehele gebied geldt dat standaardisatie van meetmethoden van (kwaliteits)eigenschappen vrijwel ontbreekt. Ook de relatie tussen de gemeten grootheden en kwaliteitseigenschappen is niet altijd even duidelijk, of zelfs oorzakelijk. Kennisontwikkeling is dus nodig om
doelgerichte vooruitgang mogelijk te kunnen maken.
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 de verticale (trans-ovariële) overdracht van Salmonella enteritidis houdt de
gemoederen bezig. Mede hierom wordt meegewerkt aan het formuleren van integrale
kwaliteitsbewakingsprogramma's voor de ei-en eiproduktensector. Deze bewakingsprogramma's
omvatten ook het handelen en de omstandigheden in de eiproduktenindustrie. 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 ID is erop
gericht om vast te stellen wat het gedrag van lichaamsvreemde stoffen in de kip (leghen)
bepaalt. De fysiologie van (de eivorming in) de kip en de fysisch-chemische eigenschappen
van de stof staan hierbij centraal. Het is de bedoeling om via modelmatig onderzoek hieromtrent kennis te vergaren, om uiteindelijk in staat te zijn het gedrag van lichaamsvreemde
stoffen te voorspellen in plaats van steeds weer uitvoerig te meten.
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Doel

Het programma zou aan het eind van de looptijd de volgende kennis moeten hebben
opgeleverd:
- Kennis over factoren die het koopgedrag van de consument beïnvloeden.
- Isolatiemogelijkhedenvanwaardevolle bestanddelen uit eieneiprodukt, inclusief antistoffen
en andere produkten voor non-food-toepassingen.
- Beïnvloedingsmogelijkheden van de eigenschappen van ei en eiprodukt via voeding,
fokkerij, houderij en technologie.
- Kennis van meetmethoden aan eigenschappen van eieren en eiprodukten, en hun
onderlinge relaties.
Kennis die de beheersing van de microbiële contaminatie mogelijk maakt.
- Kennis die voorspelling van het gedrag van ongewenste stoffen in de leghen mogelijk
maakt.

Planning

Uit te voeren op basisvan hoofdzakelijk de LNV-bijdrage
- Het onderzoek naar criteria die de consument hanteert bij de aankoop van eieren, zal (in
overleg en samenwerking met SWOKA en PPE)in 1993worden afgerond. Vervolgonderzoek
(zo mogelijk met extra financiering) zal besproken worden met deze partijen en de
directie MKV.
- Eenzelfde type onderzoek omtrent eiprodukten staat in de belangstelling bij het betrokken
bedrijfsleven. De mogelijkheden tot externe financiering lijken hier groter dan voor
consumptie-eieren.
- Isolatie van antilichamen uit dooier na immunisatie van leghennen. De antilichamen zijn
onder andere bedoeld voor gebruik in het vleesonderzoek (programma 250-ID) en het
milieuonderzoek (Thiosphaera pantotropha, programma 241-IMAG)
- Toepasbaar maken van isolatiemethoden voor Staphylococcen uit eieren en eiprodukten.
Uit te voeren indien aanvullende financiering verkregen wordt
- Onderzoek naar het effect van diverse pasteurisatietechnieken op de kwaliteit, microbiologische gesteldheid en toepasbaarheid van eiprodukten.
- Onderzoek naar afzetmogelijkheden op de consumentenmarkt van produkten met een
hoog gehalte aan eibestanddelen.
- Isolatie van zuivere ei-eiwitten ten behoeve van het IOP-project.
- Deverslepingsproblematiek in de veevoedersector levert vraagpunten op wat betreft
overdracht van lage gehaltes veevoederadditieven en diergeneesmiddelen naar eieren.
Beantwoording van deze vragen kan (vrijwel) uitsluitend gebeuren als extra financiering
beschikbaar komt.

Andere relevante
programma 's

179, 180, 183, 200, 222, 250

Indicatie omvang

totaal 4 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

1013
1019

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

Ontwikkelingssamenwerking bodem en bemesting

programmaleider

dr. K.B. Zwart- AB-DLO

Aanvangsjaar

1987

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het onderzoek iserop gericht bijdragen te leveren aan de ontwikkeling en wetenschappelijke
onderbouwing van duurzame landbouwsystemen in de tropen, met name in West-Afrika en
Zuidoost-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 alsde ontwikkelingslanden. Inveel 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.

Doel

Het onderzoekprogramma is gericht op samenwerking met en de ondersteuning van lokale of
internationale onderzoekinstellingen bij het bestuderen van deze problemen.
Dedoelstellingen van LNVen DGISzijn in principedezelfde: het opstellen van nutriëntenbalansen
voor verschillende teeltsystemen, namelijk die waarin kunstmest en die waarin gewasresten
als belangrijke nutriëntenbron worden gebruikt. 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 is gericht 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 project over de afbraak van gewasresten wordt in 1994afgesloten. In de projecten omtrent
de ontwikkeling van bemestingsadviezen zal aandacht worden besteed aan:
- toetsing en mogelijke toepassing van het in Nederland gebruikte model voor fosfaatbinding
aan de grond en
- efficiëntie vandefosfaatopname door diversegewassen,opgrondvan hun wortelontwikkeling.

Andere relevante
programma's

48, 110, 187, 188, 208

Indicatie omvang

totaal 3 mensjaar, ten laste van LNV
geen inzet (wegens afronding extern gefinancierde inzet)

Projecten

444
446
447
1008
1071

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

Ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen voor aquatische en
terrestrische ecosystemen

programmaleider

dr. P.Leeuwangh & dr.ir. M. Leistra - SC-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het programma heeft tot doel in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming ten
behoeve van het toelatingsbeleid van bestrijdingsmiddelen eenwetenschappelijke 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.

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 inwater, bodem en lucht, alsmede de kennisvandedaaruit resulterende schadelijke
effecten op flora enfauna, isbeperkt. Éénder hoofdlijnen in het gewasbeschermingsmiddelenbeleid (Regeringsbeslissing Meerjarenplan Gewasbescherming, 1991) is het verminderen van
de emissie van chemische bestrijdingsmiddelen naar het milieu. Hiervoor wordt een tweesporenbeleid gevolgd: een emissiegerichte 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 vandepersistentie-en uitspoelingscriteria vertoont tekortkomingen: in het rekenmodel waarmee de belasting van oppervlaktewater ten gevolge van de toepassing van bestrijdingsmiddelen wordt berekend, ontbreken
essentiële processen, en de criteria 'giftigheid voor waterorganismen' voor acute toxiciteit
dienen te worden onderbouwd. De criteria voor de chronische toxiciteit dienen nog te
worden uitgewerkt. Evenzo bestaat er wetenschappelijke twijfel aan de juistheid van het
berekende maximale toelaatbaar risico-niveau conform de notitie 'Omgaan met risico's' (NMP).

Doel

Het programma heeft tot doel in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG)
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 envoor emissienaar de lucht.Tevensworden onderzoekbijdragen
geleverd aan hetterugdringen van deemissies naar het milieu en randvoorwaarden onderbouwd
voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het algemeen.
Het programma heeft naast een korte-termijndoelstelling voor de beleidsondersteuning, op
basis van beschikbare kennis en 'expert judgement', een middenlange-termijndoelstelling
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.
Teverwachten eindprodukten:
- rekenmodellen ter beschrijving/voorspelling van concentraties bestrijdingsmiddel in
stagnante en stromende oppervlaktewateren;
- 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;
- inzicht in de bruikbaarheid van toxicokinetische modellen voor het beschrijven van
residuen van bestrijdingsmiddelen in vissen;
- zomogelijk validatie van beleidsmatig gehanteerdetoxicokinetische modellen om schattingen
te kunnen maken van bijvoorbeeld 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;
- inzicht in de relatie tussen toxiciteit als waargenomen in het laboratorium en directe
effecten als waargenomen in geëutrofieerde aquatische model-ecosystemen;
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- onderbouwing van de in het Beleidsvoornemen MJPGvermelde normstelling voor de
acute toxiciteit van bestrijdingsmiddelen voor algen, kreeftachtigen en vissen;
- pilot study naar normstelling voor 'chronische' toxiciteit van bestrijdingsmiddelen;
- inzicht in de betekenis van een tijdelijk en plaatselijk overschrijden van normen als vermeld
in het MJPG;
- wetenschappelijke onderbouwing van normen voor de persistentie van bestrijdingsmiddelen
in de bodem;
- wetenschappelijke onderbouwing van criteria en normen voor de effecten van
bestrijdingsmiddelen op bodemorganismen;
- kwantificeren van de emissie van bestrijdingsmiddelen naar de lucht;
- meten en berekenen van de blootstelling aan, en depositie van bestrijdingsmiddelen via
de lucht.
Deeindprodukten hebben devorm vanwetenschappelijke (inter)nationale publikaties, artikelen
in boeken, (internationale) rapporten en van adviezen aan doelgroepen.
Planning

Rekenmodellen voor lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewateren
Het in 1993 ontwikkelde lotgevallenmodel 'TOXSWA-1' zal worden getest op het computertechnische en numerieke vlak. Het model zal worden gecalibreerd voor temminste twee
bestrijdingsmiddelen met behulp van bestaande datasets. Voor deze geselecteerde situaties
dient inzicht te worden verkregen in de gevoeligheids- en onzekerheidsmarges van het
model. Na implementatie van het model zal de belasting van sloten worden doorgerekend
voor bestrijdingsmideelen.
Biologische beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen voor vissen
Indien er menscapaciteit beschikbaar is, zal publikatie plaatsvinden van onderzoek naar de
biologische beschikbaarheid van micro-verontreinigende stoffen met lage wateroplosbaarheid.
Toxicokinetiek bestrijdingsmiddelen invissen
Om een beter begrip te krijgen welke factoren de acutetoxiciteit van organofosfaat-(thio)esters
voor vissen bepalen, zullen de acute toxiciteit (96 uur LC50),toxicokinetische parameters
(opname- en eliminatie-snelheidsconstanten), en 'lethal body burdens' worden gemeten voor
circa 15 verbindingen.
Effecten bestrijdingsmiddelen in aquatische ecosystemen
De resultaten van onderzoek in de proefsloten naar directe en indirecte effecten na een
bespuiting met chloorpyrifos, alsmede van het erop volgende ecosysteemherstel, worden
gepubliceerd. Evenzo wordt het oriënterend onderzoek in de microcosmos naar de chronische
toxiciteit van chloorpyrifos en atrazin uitgewerkt, en gepubliceerd.
In samenwerking met de vakgroep Natuurbeheer (LUW) zal een tweede chronische toxiciteitsexperiment met atrazin worden uitgevoerd in de microcosmos, met als doel een chronisch
veilige concentratie vaste te stellen.
Bij verkrijging van aanvullende financiering in het kader van het MJPG,zal in de proefsloten
onderzoek worden uitgevoerd naardechronischetoxiciteit vaneen naderte kiezen bestrijdingsmiddel. Bijverkrijgen van EG-financiering zalonderzoek worden uitgevoerd indeproefsloten naar
de voorspelbaarheid van directe en indirecte effecten van bestrijdingsmiddelen in modelecosystemen die verschillen in bouw, ecosysteemsamenstelling en klimatologische toetscondities.
Persistentie en neveneffecten in de bodem
- Alstoetsorganismen in het eigen onderzoek zijn gekozen eenspringstaart-soort, regenwormen
en een nematode-soort. De ontwikkeling van systemen voor het meten van blootstellingeffectrelaties in het laboratorium wordt afgerond.
- Deinvloed van bodemeigenschappen (zandgrond, kleigrond,veengrond) op de blootstelling
van de bodemorganismen en op de effecten wordt onderzocht. De adsorptie en de
omzettingssnelheid van de voorbeeldmiddelen in deze gronden wordt gemeten, zodat de
blootstelling kan worden geschat. De blootstelling wordt ook direct gemeten via het
isoleren van de bodemoplossing, bijvoorbeeld via centrifugeren.
- Een rekenmodel wordt ontwikkeld voor de blootstelling van bodemorganismen aan
bestrijdingsmiddelen, eerst in relatief goed gemengde bodemsystemen. De berekeningen
worden getoetst aan de hand van metingen in laboratorium-systemen. Gestart wordt met
het leggen van verbanden tussen blootstelling-effectrelaties gemeten in het laboratorium
en de effecten op de organismen in micro-ecosystemen, via berekende en gemeten
blootstelling.
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- In samenwerking tussen IBN-DLO en SC-DLO worden experimenten uitgevoerd betreffende
de effecten van vier bestrijdingsmiddelen op regenwormen in drie uiteenlopende
gronden. Op basis van de adsorptiecoëfficiënten wordt de blootstelling via de waterfase
geschat. Behalve aan de acute toxiciteit (LC50) wordt ook aandacht besteed aan het effect
op de reproduktie van de regenwormen.
- Als start voor de vertaling van effecten uit het laboratorium naar veldomstandigheden,
wordt een methode ontwikkeld om blootstelling en effecten in grondkolommen ('ecocores')
te meten. Daarbij is het gewenst de bodemoplossing op verschillende plaatsen in de
kolom te bemonsteren voor analyse.
- De bestudering van mogelijke criteria en normen voor de persistentie en de neveneffecten
van toxische organische stoffen in gronden wordt voortgezet. Nagegaan wordt daarbij
welke modificaties voor bestrijdingsmiddelen in landbouwgronden relevant zijn.
- Effecten van bestrijdingsmiddelen op bodemorganismen worden ook bestudeerd op het
niveau van populaties en gemeenschappen. De ontwikkeling van een eerste populatiedynamisch model voor effecten bij regenwormen wordt voortgezet. Experimenten worden
opgezet om ontbrekende invoergegevens te meten en om het model te toetsen.
Emissie van bestrijdingsmiddelen naar de lucht
- De resultaten van eerdere metingen betreffende de snelheid en omvang van de emissie
vanbestrijdingsmiddelen vanaf het bodemoppervlak naarde luchtworden verder uitgewerkt
engerapporteerd. Deresultatenverkregen metvier methodes (mettoenemende complexiteit)
voor het meten van de bronsterkte bij de luchtemissie in het veld worden vergeleken. Ook
wordt de vervluchtiging vanaf bespoten gewassen gemeten.
- Eentweede rekenmodel (numeriek) voor de verspreiding van bestrijdingsmiddelen in de
lucht wordt gekozen als startpunt voor de ontwikkeling van een fysisch, meer gedetailleerd
model. De modellen worden getoetst aan de hand van de metingen in de lucht op diverse
punten benedenwinds van de bespoten velden.
- Een rekenmodel voor de emissie van vluchtige middelen uit de bodem wordt getoetst aan
de hand van eerdere directe emissiemetingen met een veldopstelling. Verdere mogelijkheden van luchtkamer-methodes voor het meten van de bronsterkte bij luchtemissie vanaf
gewas- en bodemoppervlakken worden bestudeerd.
- Invervolg op eerder gemeten depositiepatronen van bestrijdingsmiddelen in tuinbouwkassen
bij verschillende toedieningstechnieken, en van de luchtemissie daarbij, wordt een schatting
gemaakt van de betekenis van de resulterende blootstelling van de omwonenden. Dit in
verband met de veiligheidszones die rond kassen zouden moeten worden ingesteld. Tevens
wordt de betekenis van de afvoer van condenswater met bestrijdingsmiddel-residuen uit
kassen naar het oppervlaktewater geschat. Het onderzoek naar het overwaaien van
druppeltjes spuitvloeistof, onder andere naar waterlopen, bij enkele teelten wordt voortgezet. Dit geeft informatie over de breedte van de bufferzones die nodig zijn rond de
behandelde percelen om de belasting van gevoelige landschapselementen voldoende te
reduceren.
Andere relevante
programma's

43, 121,208, 225

Indicatie omvang

totaal 18 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

AQSY3
AQSY4
AQSY5
AQSY6
AQSY12
7242

Kweek van proefdieren (SC)
Lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in modelecosystemen (SC)
Lotgevallenmodellen voor aquatische systemen (SC)
Toxicokinetiek van bestrijdingsmiddelen in vissen (SC)
Effecten van bestrijdingsmiddelen op macro-evertebraten (SC)
Belasting van oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen mede in verband met
gebiedsgerichte differentiatie normstelling (SC)
7243
Ecotoxicologische risico's van bestrijdingsmiddelen: getalsmatige invulling
kwaliteitsdoelstellingen in oppervlaktewateren (SC)
xxx
Ecosysteemmetabolisme als parameter voor het bestuderen van de effecten van
bestrijdingsmiddelen in de proefsloten (SC;IBN)
xxx
Effecten van bestrijdingsmiddelen in micro-ecosystemen (SC;IBN)
7244
Persistentie en neveneffecten van bestrijdingsmiddelen in de bodem (SC)
7245
Bestrijdingsmiddelen in de lucht: emissie, verspreiding, depositie (SC)
203835001 Beschikbaarheid en toxiciteit voor regenwormen (IBN)
xxx
Gewasbeschermingsmiddelen-bodem: neveneffecten en modellering (SC; IBN)
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Programma 148

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

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Hetveredelingsonderzoek bij groente-enfruitgewassenricht zichop hetopsporenvan genetische
variatie voor resistentie, met nameten behoevevande resistentietegen insekten.Voor genetisch
onderzoek en voor versnelling van het selectieproces wordt gebruik gemaakt van moleculaire
merkers. Het onderzoek, gericht op verbetering van produktkwaliteit, betreft houdbaarheid,
smaak en energie-efficiëntie.

Aanleiding

In het kader van het milieubeleid in de verschillende sectoren van plantaardige produktie zal
in dejaren 90 de terugdringing van het gebruik van bestrijdingsmiddelen centraal staan. Het
overheidsbeleid, verwoord in het Meerjarenplan Gewasbescherming, richt zichop 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. Geïntegreerde teelt, waarbij meer gebruik
wordt gemaakt van biologische bestrijdingsmethoden en resistente rassen, zijn hiervoor de
geëigende methoden.
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

Op het terrein van resistentieonderzoek verschuift het zwaartepunt in de richting van insektenresistentie. Hieraan wordt door veredelingsbedrijven nog onvoldoende aandacht besteed.
Redenen hiervoor zijn (1) besmettingsgevaar met schadelijke insekten op het bedrijf en (2)
hoge arbeidsbehoefte van dit type werk (insektenkweek, tellen, wegen etc). De doelstelling
van het programma isdaarom het inzichtelijk makenvande problemen diezichbij de veredeling
op insektenresistentie voordoen en het aanreiken van oplossingen aan de desbetreffende
bedrijven. Dit onderzoek past vrijwel geheel binnen het plan van aanpak voor de biologische
landbouw. Het insektenresistentie-onderzoek binnen dit programma richtzichop de ontwikkeling
van toetsmethoden voor tripsresistentie in komkommer, paprika en prei, witte-vlieg-resistentie
in tomaat en bladluisresistentie in sla. Genetische verschillen in resistentie worden opgespoord
en de genetica van de resistentie en selectiemethoden worden onderzocht.
Een tweede doelstelling van het programma is het onderzoeken van mogelijkheden om de
selectie, bijvoorbeeld op resistentie, efficiënter te maken met behulp van indirecte selectie op
gekoppelde moleculaire merkerloci.
Met behulp van deze op DNA-technologie gebaseerde methoden, kan de selectie aanzienlijk
worden versneld en het genetisch onderzoek worden verdiept. Kennis over koppelingen
tussen resistentiegenen en DNA-merkers zal de resistentieveredeling versterken, met name bij
partiële resistenties. Gedurende de loop van het programma worden de DNA-technieken
toepasbaar gemaakt voor eigenschappen, ondermeer van de gewassen tomaat en kool. Voor
het gewas ui zal worden begonnen met het maken van een moleculaire kaart.
De derde doelstelling van het programma is de ontwikkeling van rassen van appel en aardbei
die geschikt zijn voor de praktijk. Kwaliteit en resistentie zijn hier de belangrijkste criteria.
Dit kwaliteitsstreven past in het denken over integrale ketenbeheersing waarin het uitgangsmateriaal uiterst belangrijk is. Bij appel wordt deelgenomen in een Europees samenwerkingsprogramma gericht op efficiëntie- verbetering van de appelveredeling door het gebruik van
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moleculaire merkers. Dit zal tevens resulteren in vergroting van de genetische kennis van het
gewas. Bij aardbei is het onderzoek gericht op het introduceren van resistentie tegen
bodemschimmels naast de combinatie van resistenties met kwaliteit en produktie in nieuwe
rassen.
Planning

Het tripsresistentie-onderzoek in komkommer richt zich op de achtergronden van de resistentie
(samen met IPO-DLO) en de variatie in tripspopulaties (STW-onderzoek). Ook de spintmijtresistentie wordt onderzocht. Bij het bedrijfsleven is grote interesse voor deze eigenschappen
ener iseengezamenlijk project gestart aangaande degeneticavande resistentie. Deontwikkelde
expertise wordt toegepast voor een tripsresistentie-project in paprika, mede gefinancierd
door de sector (PGF, LBSen NVZP). Het onderzoek aan luisresistentie in sla concentreert zich
op een screening op hoge niveaus van resistentie tegen de aardappeltopluis. Dit onderzoek
wordt door dezelfde sector gefinancierd. Het onderzoek naar duurzame resistentie tegen
valse meeldauw inslaconcentreert zichop een genetische analysevan soortkruisingsprodukten.
In prei wordt de resistentie tegen papiervlekkenziekte in verwante preisoorten en de kruisbaarheid met decultuursoort onderzocht. Dit project wordt grotendeels gefinancierd door STW.
Het onderzoek naar detoepassing van RFLP-merkers in tomaat heeft interessante perspectieven
geopend voor indirecte selectie op witte-vlieg-resistentie. Voorts wordt de ontwikkelde
moleculaire-merkersexpertise gebruikt voor het karteren van zouttolerantie-genen in tomaat,
in het kader van een EG-programma (50% financiering door EG). Onderzoek gericht op de
isolatievanbelangrijke genenwordt uitgevoerd insamenwerking metdeafdeling Ontwikkelingbiologie en de Vakgroepen Fytopathologie en Moleculaire Biologie van LUW (STW-project).
Bij ui wordt voortgegaan met PCR-technieken voor het maken van een moleculaire kaart.
Koppelingen tussen deze merkers en resistentiegenen tegen valse meeldauw en bladvlekkenziekte worden opgespoord. Het onderzoek aan knolvoetresistentie bij kool concentreert zich
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.
Naast een voortzetting van de veredelingsprogramma's bij appel en aardbei wordt het
resistentie-onderzoek van steeds groter belang. In het appelonderzoek gericht op meeldauwresistentie worden verwante soorten betrokken. Erwordt verder gewerkt aan de ontwikkeling
van een zaailingtoets en een bladponstoets. Het onderzoek naar resistentie tegen appelkanker
wordt geïntensiveerd. Het meeldauw- en kankerprogramma worden financieel ondersteund
door LBS, NTS. Onderzoek naar alternatieve planttypen (o.a. kolombomen) wordt afgerond.
Een EG-project gericht op de versnelling van het veredelingsproces voor resistentie en kwaliteit,
waarvan het IHR, Wellesbourne (UK) coördinator is,wordt uitgevoerd in samenwerking met
partners in Duitsland, Engeland, België, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Griekenland. De
bijdrage van CPRO-DLO ligt op het terrein van het koppelingsonderzoek tussen DNA-merkers
en planteigenschappen, en dat van de DNA karakterisering (50% financiering door EG). Ook
bij aardbei wordt het resistentie-onderzoek, met name naar roodwortelrot en stengelbasisrot,
voortgezet en versterkt (medefinanciering door LBS,NTS).

Andere relevante
programma's

25, 26, 27, 215

Indicatie omvang

totaal 22 mensjaar, waarvan 12ten laste van LNV

Projecten

05123
05131
05133
05134
05135
05171
05204
05205
05222

De ontwikkeling en toepassing van moleculaire merkers ter verkorting van
veredelingsprogramma's bij ui (Allium cepa L.) (CPRO,C. Kik)
De ontwikkeling van gerecombineerde inteeltlijnen (RIL's) en bijna-isogene lijnen
(NIL's)voor het karteren van 'quantitative trait' loci intomaat (CPRO, W.H. Lindhout)
Moleculaire karakterisering van de Cf4-resistentiegen uit tomaat (CPRO,W.H.
Lindhout)
Newstrategiesfor improving saltstresstolerance incropplants (CPRO, W.H.Lindhout)
De isolatie van het is-gen, dat betrokken is bij diefvorming in tomaat (CPRO,
W.H. Lindhout)
Veredelingsonderzoek aan koolgewassen op resistentie tegen knolvoet (CPRO,
R.E. Voorrips)
Phytophthora porri in prei: epidemologie en resistentie (CPRO, K. Reinink)
Karakterisering van resistentie in Lactucasaligna tegen Bremia lactucae en
overdracht van resistentie naar de cultuursla (CPRO, K. Reinink)
Variabiliteit van trips in relatie tot waardplantresistentie bij de komkommer
(CPRO,C. Mollema)
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05231
05232
05301
05304
05321

05331
05332
05333
05361
05381
07131

Genetica van de resistentie tegen Californische trips in komkommer, en het
verband tussen trips- en spintmijtresistentie (CPRO,A. Balkema-Boomstra)
Onderzoek naar waardplantresistentie tegen trips in paprika (CPRO, C. Mollema)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen meeldauw (Podosphaera leucotricha)
in appel (CPRO,J.Janse)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen stengelbasisrot (Phytophthora
cactorum) in aardbei (CPRO, E.J. Meulenbroek)
Development of the European apple crop by integrating demand for high quality
disease resistant varieties suited to regional circumstances, with advanced
breeding methods (CPRO,A.P.M. den Nijs)
Veredelingsonderzoek in aardbei gericht op de ontwikkeling van rassen (CPRO,
E.J. Meulenbroek)
Veredelingsonderzoek in appel gericht op de ontwikkeling van rassen in appel en
peer, met nadruk op schurft en meeldauw (CPRO,J.Janse)
Vruchtkwaliteit aardbei (CPRO, E.J. Meulenbroek)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen appelkanker (Nectria galligena) bij
appel (CPRO,W.E. van de Weg)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen roodwortelrot (Phytophthora
fragariae) in aardbei (CPRO,W.E. van de Weg)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen wortelknobbelaaltje (Meloidogynae
spp.) bij peen (CPRO,J. Hoogendoorn)

116

Programma 149

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

programmaleider

mw. dr.ir. J. Hoogendoorn -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 een derde activiteit vormt.
Het uiteindelijke doel is het stimuleren van schone en economisch gezonde landbouwproduktiesystemen.

Aanleiding

Dicotyle akkerbouwgewassen, met name aardappel en suikerbiet, maar ook de kleinere
gewassen koolzaad, vlas, erwten en fababonen, nemen zowel in omvang als economisch een
zeer belangrijke plaats 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, is de vraag om hoogwaardige rassen die aangepast zijn aan duurzame,
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 isvoor een groot deel gericht op het ontrafelen van de genetische achtergrond
van verschillende vormen van resistentie van dicotyle akkerbouwgewassen tegen een aantal
belangrijke ziekten en plagen. Het betreft resistentie tegen: nematoden en Phytophthora
infestans bij aardappel, rhizomanie en nematoden bij biet, en voetziekte bij de kleinere
gewassen. Dit onderzoek beoogt enerzijds verschillende bronnen van resistentie te identificeren
en genetisch te karakteriseren. Daarnaast wordt onderzocht welke factoren bij de verschillende
plant-pathogeen-interacties bijdragen tot duurzaamheid van resistentie. Op grond van deze
kennis zullen strategieën ontwikkeld worden voor de selectie van nieuwe rassen van de
verschillende gewassen met dergelijke duurzame resistentie. Het onderzoek heeft tevens tot
doel een bijdrage te leveren aan kennis van plant-pathogeen-relaties in het algemeen en
meer in het bijzonder in de genetische achtergrond van verschillende afweermechanismen
van planten tegen schimmels, nematoden en virussen. Daarnaast wordt, in het kader van het
streven naar kennis omtrent de genetische regulatie van produktkwaliteit, onderzoek gedaan
aan de genetische regulatie van het koolhydraatmetabolisme bij de suikerbiet, en aan
genetische achtergronden van voederveiligheid van fababonen. Het genetisch-fysiologisch
onderzoek aan suikerbiet beoogt de vraag te beantwoorden of het mogelijk is de biet andere
koolhydraten dan sucrose, in dit geval fructanen, te laten produceren, en zal tevens meer
inzichtenverschaffen infactoren die defysiologische grenzen bepalenvan koolhydraatproduktie
door de biet en andere koolhydraatproducerende gewassen. Het onderzoek aan fababonen
richt zich vooral op het voorkomen in de bonen van zogenaamde anti-nutritionele (ANF's)
voor kippen en varkens. Onderzocht wordt of het mogelijk isfababonen te selecteren die
minder of geen ANF's bevatten, en wat de bijeffecten zijn van dergelijke selectie op het
gehalte aan andere ANF's, en mogelijk op groeikracht van het gewas en ziekteresistentie.
Voor het ontrafelen van de genetische achtergrond van belangrijke eigenschappen van een
gewas, zoals resistentie en produktkwaliteit, is het beschikbaar zijn van een goede genetische
kaart belangrijk. Een dergelijke kaart wordt in het kader van dit programma ontwikkeld voor
biet, enzalookvoortoekomstig onderzoek aandit gewasvangroot belang zijn. Hetveredelingsbedrijfsleven is medefinancier van het onderzoek aan nematoden resistentie bij aardappel en
Fusar/um-resistentie bij vlas.
Doelstellingen van het door LNV gefinancierde onderzoek en dat door derden zijn niet te
splitsen, vallen samen en versterken elkaar. Het extern gefinancierde onderzoek bedraagt
13%.
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Planning

Een deel van het onderzoek wordt (mede)gefinancierd door het veredelingsbedrijfsleven met
betrekking tot resistentie tegen het Noordelijk wortelknobbelaaltje in aardappel en Fusariumresistentie bij vlas. Aan de kleinere dicotyle akkerbouwgewassen zal geen onderzoek meer
worden gedaan, tenzij daarvoor, zoals in het geval van vlas, (mede)financiering vanuit het
bedrijfsleven beschikbaar komt, en het onderzoek goed past binnen het kader en de doelstelling van het programma.
In 1994zal,wat resistentie betreft, de nadruk binnen het programma liggen op de identificatie
en karakterisering, en lokalisatie van genetische variatie. Hierbij zal gebruik gemaakt worden
van klassieke verervingsstudies en moleculaire merkers voor de doeleigenschappen, met name
ten behoeve van indirecte selectie. Daarnaast wordt fysiologisch, histologisch en biochemisch
onderzoek uitgevoerd aan resistentiemechanismen, 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 moleculaire en
biochemische isolatie van enzymen en tussenprodukten van de metabole routes die produktkwaliteit bepalen.

Andere relevante
programma's

25, 26, 56, 57, 131, 148, 177, 215

Indicatie omvang

totaal 9 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

7121
7122
7151
7154
7202

7251
7252
7281
7321

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 in aardappel (CPRO,
L.T. Colon)
Onderzoek naar volledige resistentie tegen Globodera rostochiensis en 6. pallida
in wilde So/anum-soorten (CPRO, R. Janssen)
Isolatie van fructaanenzyrnen en hiervoor coderende genen uit Chichorum intibus
en Helianthus tuberosus ten behoeve van transformatie naar de suikerbiet (CPRO,
A.J. Koops)
Resistentie tegen Rhizomanie in biet (CPRO,W. Lange)
Resistentie in biet tegen het bietecysteaaltje (CPRO,W. Lange)
Ontwikkeling van een genenkaart van Beta met behulp van cytologische en
moleculaire technieken (CPRO,W. Lange)
Resistentie tegen Fusarium oxysporum fsp. Uni in vlas (CPRO,J. Hoogendoorn)
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Programma 151

Mestbenutting

programmaleider

dr. K.B. Zwart - AB-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 van ammoniakvervluchtiging na het toedienen van dierlijke 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 overschreden 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

De doelstelling van het FOMA (Financierings Overleg Mest en Ammoniak) is het maximaliseren
van de mestafzet. De doelstelling van LNV is dezelfde maar dan binnen de randvoorwaarde
van het minimaliseren van schadelijke milieu-effecten.
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 is erop 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 na het
toedienen van mest op landbouwgronden involdoende mate iste beperken door technische
maatregelen (wijze van toediening, aanzuring van mest).
- Een derde doelstelling van het onderzoek is het ontwikkelen van betrouwbare analysemethoden voor desamenstellingvandemest. Dit isvan belang inverband metde economische
en bemestende waarde van de mest. Het onderzoek zal resulteren in verbeterde analysemethodenvoordebepalingvanhetdrogestofgehalte enhetstikstof-,fosfor- en kaliumgehalte
van dierlijke mest.

Planning

In 1994 zal het programma worden afgesloten met de eindrapportage van de IMAG-DLO- en
AB-DLO-projecten.

Andere relevante
programma's

114, 187, 188, 224, 240, 241

Indicatie omvang

totaal 3 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

10.4.00
14.2.51
34.5.06
1048

Optimal use of animal slurries for input reduction and protection of the
environment in sustainable agriculturel systems (IMAG, J.F.M. Huijsmans)
Onderzoek emissie-arme mesttoedieningstechnieken (IMAG, J.F.M. Huijsmans)
Intensivering van het ammoniakemissie-onderzoek bij het uitrijden van mest
(IMAG, J. Oosthoek)
Interactie tussen dierlijke mest en grond; vergelijking tussen dierlijke mest,
aangezuurde dierlijke mestenverouderde mest. Laboratorium-en modelonderzoek
(AB, J. Japenga)
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1049
1077

1089
1098

Ontwikkeling analysemethoden dierlijke mest (AB, J. Japenga)
Modelmatige kwantificering van het verloop van de stikstofmineralisatie op
maïspercelen in afhankelijkheid van de organische bemesting toegepast in het
verleden (AB, W.P. Wadman)
Mestopslagsystemen in Portugal (AB,J. Japenga)
Het milieu- en landbouwkundig verantwoord gebruik van organische meststoffen
op bouwland en grasland (AB,W.P. Wadman)
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Programma 175

Landbouwwiskunde en statistiek

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1994

Samenvatting

Beschikbaar maken en houden van die specialistische expertise op het terrein van de
landbouwwiskunde en statistiek, waarover de afzonderlijke instellingen van het Ministerie
van LNV niet of in mindere mate beschikken, door bundeling van expertise binnen één
instelling.

Aanleiding

De kwaliteit en doelmatigheid van het landbouwkundig onderzoek wordt in hoge mate
bevorderd door het toepassen van wiskundige en statistische methoden. Beschikbaar maken
en onderhouden van specialistische expertise op dit terrein is daarom noodzakelijk. Om op
voldoende niveau te kunnen opereren is bundeling van expertise-onderhoud en -ontwikkeling
binnen een instelling het meest doelmatig.

Doel

Een hoofdonderdeel van het programma is het actief onderhouden en uitbreiden van de
expertise op het gebied van de wiskundige onderzoekmethoden, afhankelijk van de
ontwikkelingen van het vakgebied en van de behoeften van het onderzoek bij de instellingen.
Bijzonder aandachtspunt is de methodologie ten behoeve van de wiskundige ondersteuning
van de bouw van modellen (hoofdonderdeel 1van dit programma). Dit hoofdonderdeel
wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit de door LNV gefinancierde A-formatie of P-formatie,
en voor een belangrijk gedeelte uit middelen die zijn vrijgemaakt uit de hoofdonderdelen 2
en 3.
Belangrijke programma-onderdelen zijn voorts het participeren in de onderzoekprogramma's
van de instellingen, met het doel wiskundige en statistische expertise van GLW-DLO daarin in
te brengen, en het geven van cursussen. Deze activiteiten worden volledig gefinancierd uit
bijdragen van de instellingen op basis van samenwerkingsovereenkomsten (hoofdonderdelen
2 en 3van dit programma).

Planning

Deplanning van de activiteiten isafhankelijk vansamenwerkingsovereenkomsten. Deexpertiseontwikkeling met betrekking tot wiskundige methoden voor de bouw van modellen wordt
langs drie lijnen aangepakt:
- Het uitvoeren van een AlO-project (1992-1995).
- Het actief volgen van de ontwikkelingen op het terrein van de toegepaste wiskunde en
systeemkunde en, mede door participatie in onderzoekprojecten van de instellingen en
door algemene voorlichting, bevorderen van de toepassing van verantwoorde methoden.
- Het aanvullen van de expertise van GLW-statistici met kennis op het terrein van de bouw
van modellen voor zover dit doelmatig en mogelijk is. Dit zal vooral plaatsvinden via
directe kennisoverdracht vanuit de binnen het programma lopende projecten.

Andere relevante
programma's

215

Indicatie omvang

totaal 13 mensjaar, waarvan 3ten laste van LNV

Projecten

100
200
300
6000
6200
8000

Statistische en wiskundige ondersteuning en onderzoek ten behoeve van DLOinstituten (GLW, A.A.M. Jansen)
Statistische en wiskundige ondersteuning en onderzoek ten behoeve van
proefstations van DATen DVZ (GLW, A.A.M. Jansen)
Statistische en wiskundige ondersteuning en onderzoek ten behoeve van overige
instellingen (GLW, A.A.M. Jansen)
Wiskundige methodologie voor modelbouw (GLW, M.J.W. Jansen)
Statistische methodologie (GLW,A. Keen)
Algemene voorlichting over wiskundige en statistische methoden (GLW,
A.A.M. Jansen)
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Programma 177

Ontwikkelingssamenwerking plantenveredeling

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

In dit programma wordt beoogd kennis uit het plantenveredelingsonderzoek over te dragen
ten behoeve van toepassing in tropische en subtropische landbouw. Dit gebeurt zowel door
bijdragen aan cursussen als op individuele basis, en middels samenwerking in ontwikkelingsprojecten.

Aanleiding

InNederland isveel landbouwkundige kennisaanwezigdie kanworden ingezetter ondersteuning
van het beleid van het Directoraat Generaal voor Internationale Samenwerking (DGIS) van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast 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 en CGIAR doen regelmatig een beroep op de deskundigheid
ten behoeve van beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Doel

Vanaf 1987 was de afdeling Groente- en Fruitgewassen van het CPRO-DLO 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 een voortijdig einde gekomen. In het kader van het bovenstaande
programma isveel kennis en ervaring beschikbaar op het terrein van onderzoek aan tropische
groentegewassen. Samen met LEI-DLO en PAGV kan expertise worden ingezet op terreinen
van agro-economie, bodem en bemesting, teelt, gewasbescherming en veredeling.
Indeplanperiode zalworden gepoogd om éénof meernieuwe projecten optezetten. Momenteel
gaan de gedachten uit naar Vietnam. Erzijn daar reedscontacten 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 ten behoeve van identificatie, formulering en
evaluatie van ontwikkelingsprojecten. De activiteiten richten zich op samenwerking met
instituten en organisaties in ontwikkelingslanden. Er bestaan ook goede relaties met de
internationale onderzoekinstituten zoals CIP,CIMMYT en AVRDC. Het onderzoek in het kader
van de samenwerking richt zich op de terreinen van resistentieveredeling, genetische variatie
en veredeling op adaptatie onder sub-optimale omstandigheden.
Er zal getracht worden de bestaande relaties voor samenwerking te verstevigen en uit te
breiden (KIT, Euroconsult, East-West Seed Company, CIMMYT etc.) In het kader van EGstimuleringsprogramma's op het terrein van tropische en subtropische landbouw zullen de
contacten met Europese partners worden ontwikkeld (bijvoorbeeld ORSTOM,CIRAD)
Ter ondersteuning van IAC-cursussen wordt vanuit CPRO-DLO expertise ingezet op de terreinen:
kwaliteit van uitgangsmateriaal, uitvoering van cultuur- en gebruikswaarde onderzoek,
resistentieveredelingsonderzoek en efficiëntieverbetering van veredelingsmethoden.

Planning

De bestaande bijdragen aan IAC-cursussen zullen worden voortgezet. Verder zullen de
contacten met internationale instituten worden verstevigd en zal er gewerkt worden aan het
uitbreiden van projectsamenwerking met instituten in ontwikkelingslanden.
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, waarin de bestaande samenwerking met LEI-DLO en PAGVkan worden
voortgezet. Contacten metVietnam hebben algeleidtot eenprojectvoorstel door het Vietnamese
Ministerie van Landbouw. Dit voorstel zal ook onder de aandacht van ondermeer DGIS
worden gebracht (te financieren door DGIS). Een missie naar Indonesië zal de mogelijkheden
voor eenstructurele samenwerking in het kadervan plantenveredeling en reproduktietechnologie
onderzoeken en positieve interacties tussen bedrijfsleven en overheidsonderzoek identificeren.
Dedoor LNVte financieren inbreng in dit DLO-programma isminimaal en moeilijk te begroten,
daar de financiering van afzonderlijke projecten veelal lang onzeker is.
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In het kader van EG-financiering wordt het onderzoek naar apomixis in tropische grassen
geïntensiveerd (50% EG-financiering). Het tarwe-onderzoek naar droogte-ontsnappingsmogelijkheden wordt voortgezet met meer nadruk op moleculaire merkertechnieken in
samenwerking met CIMMYT (95% DGIS-financiering). Het project 'wilde emmertarwe' loopt
in zijn huidige vorm af in 1994. Door de buitenlandse partners zijn dringende verzoeken
ingediend om een volgende fase van evaluatie-onderzoek uit te voeren (te financieren door
DGIS).
Andere relevante
programma's

26, 29, 31,148, 184

Indicatie omvang

totaal 7 mensjaar, waarvan 2ten laste van LNV

Projecten

05471
06206
06211

Diversen ontwikkelingssamenwerking (CPRO,A.P.M, den Nijs)
Resistentie van wilde emmertarwe tegen gele roest en de toepassing ervan in de
tarweveredeling (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

ir. H.G. van der Meer - AB-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Indit programma wordt onderzocht (1)opwelkewijze deverliezenvanstikstof op produktiegraslandtot de gewenste niveaus kunnen worden teruggebracht met zo gering mogelijke gevolgen
voor grasopbrengst en -kwaliteit en (2) tot welke niveaus de toevoer en/of beschikbaarheid
vanstikstof en andere nutriënten 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 geleidtot eenforsetoenamevandegrasopbrengst endedierlijke produktie, anderzijds
tot grote verliezen van stikstof naar de atmosfeer (ammoniakvervluchtiging en denitrificatie)
en naar het grond- en oppervlaktewater (uit- en afspoeling), en tot sterke afname van de
soortenrijkdom (flora en fauna) van graslanden. Deze negatieve effecten vragen een beperking
van het gebruik 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
ishet niet alleenvanbelang om aante gevenwat de mogelijkheden zijnvoor natuurontwikkeling
in grotere, relatief weinig door de mens beïnvloede gebieden (zoals gebeurt in programma
120-IBN), maar is het ook noodzakelijk aan te geven aan welke randvoorwaarden moet
worden voldaan voor behoud of ontwikkeling van soortenrijke graslanden in beheers- of
reservaatsgebieden. Deze randvoorwaarden hebben voor een belangrijk deel betrekking op
de nutriënten- en zuurhuishouding. Het onderzoek in dit programma richt zich op toetsing
van verschillende beheersvormen als instrument om te grote voorraden nutriënten in de
bodem af te voeren of vast te leggen (verschraling) en om de stikstof- en zuurbalans op een
zodanige manierte manipuleren,dat natuurwaarden ookop langeretermijnworden gehandhaafd.
In het bijzonder zal het noodzakelijk zijn om aan te geven welke immissies van stikstof
maximaal aanvaardbaar zijn afhankelijk van bodemtype en hydrologische situatie.

Doel

De primaire doelstellingen van dit programma zijn om aan te geven:
- 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
- tot welke niveaus de toevoer en/of beschikbaarheid van stikstof en andere nutriënten 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 beter stikstofmanagement op grasland.
Voor soortenrijke graslanden zal aan het eind van de planperiode een goed inzicht bestaan in
de effecten van verschillende beheersvormen op de beschikbaarheid van nutriënten.
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Daarnaast zal het in 1996 mogelijk zijn om voor een aantal bodemsoorten stikstofimmissienormen te geven en om aan te geven hoe de maximaal toelaatbare stikstofinput varieert bij
verschillende beheersvormen.
Dit programma wordt overwegend gefinancierd uit LNV-middelen.
Planning

Het in 1993 op de Proefboerderij Droevendaal gestarte onderzoek naar de effecten van
beweiding op de stikstofbehoefte en -verliezen van grasland wordt voortgezet. Hierbij zullen
de resultaten van het onderzoek in 1993 (stikstofrespons bij maaien en weiden; benutting en
verliezen van urinestikstof) bepalend zijn voor de richting waarin het onderzoek wordt
ontwikkeld. De bruikbaarheid van geleidbaarheidsmetingen bij het in kaart brengen van
ruimtelijke variatie van de hoeveelheid minerale stikstof in de bodem van een beweid perceel
wordt verder onderzocht. In 1994 zullen op Droevendaal tevens intensieve metingen worden
uitgevoerd van de hergroei van een afgegraasde graszode, over de rol daarbij van de stikstof
die zich in de weiderest bevindt en van de turn-over van stikstof in de niet geoogste gewasresten. Het onderzoek op het Proefbedrijf voor Melkveehouderij en Milieu 'De Marke' naar
de relatie tussen de beschikbaarheid van vocht enerzijds, en de groei en stikstofopname van
gras en maïs anderzijds, wordt voortgezet, waarbij ook metingen van mineralisatie en
denitrificatie zullen worden uitgevoerd. In het fysiologisch onderzoek naar de oorzaken van
verschillen in groeisnelheid en stikstofbenutting bij rassen van Engels raaigras staat de
snelheid van aanpassing aan wisselende lichtintensiteit en temperatuur centraal.
Het onderzoek dat gericht was op ontwikkeling van een simulatiemodel van de produktie en
stikstofhuishouding van wegbermvegetaties wordt in 1994 met enkele wetenschappelijke
publikaties afgerond. Het ontwikkelde model zal verder worden gebruikt bij het modelleren
van de stikstofhuishouding en produktie van intensief en extensief beheerde graslanden. Het
experimentele vegetatie-oecologisch onderzoek richt zich in 1994 op:
- het bepalen van de gemiddelde verblijftijd van stikstof in verschillende plantesoorten,
- het meten van de potentiële groeisnelheid, relatieve nutriëntenbehoefte, verdeling en
herverdeling van koolstof en nutriënten binnen de plant, hoogte-biomassarelaties, en C/Nratio's van de geproduceerde organische stof van vertegenwoordigers van op te stellen
functionele groepen plantesoorten,
- het kwantificeren van de effecten van grondwaterstand en waterkwaliteit op de beschikbaarheid van nutriënten en de biomassaproduktie van een verschraalde graslandvegetatie
(Veenkampen).
Integratie van de resultaten van het experimentele onderzoek vindt plaats bij het ontwikkelen
van verschillende modules ten behoeve van de modellering van vegetatiesuccessie, zoals een
module dynamiek van organische stof in de bodem en een module plantengroei en
vegetatiesamenstelling.

Andere relevante
programma's

48, 50, 120, 122, 124, 187, 208

Indicatie omvang

totaal 15 mensjaar, waarvan 10ten laste van LNV

Projecten

Produktiegrasland
750
Gewasfysiologisch onderzoek naar de oorzaken van achteruitgang van de zodekwaliteit van nieuw-ingezaaid Engels raaigras (AB, H.G. van der Meer, T. Baan
Hofman)
842
Effecten van beweiding op de stikstofbehoefte en -verliezen van grasland (AB,
A.H.J, van der Putten, G.W.J, van de Ven)
843
De rol van de niet-geoogste gewasdelen in de stikstofhuishouding van grasland
(AB, vacature, H.G. van der Meer, T. Baan Hofman)
844
Fysiologische eigenschappen betrokken bij genetische variatie in groeisnelheid en
N-benutting bij Lolium perenne L : respons van groei en koolstofmetabolisme op
abiotische stressfactoren (AB, A.J.C, de Visser)
p.m.
Modelmatige analyse van de voederproduktie op proefbedrijf 'De Marke' op
basis van vochtvoorziening en stikstofhuishouding (SC, M.J.D. Hack-ten Broeke;
AB, H.F.M. Aarts)
Vegetatie-oecologie
736
De invloed van de nutriëntenbeschikbaarheid op de concurrentie tussen graslandplanten (AB, F. Berendse (LUW-Natuurbeheer), H.G. van der Meer)
812
De relatie tussen nutriëntenstromen en de primaire produktie van water- en
oevervegetaties in landelijke gebieden (AB, E.P.H. Best)
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834
846

Modellering van vegetatiesuccessie ten behoeve van natuurontwikkeling (AB, H.
OIff, F. Berendse (LUW-Natuurbeheer)
Een studie van de effecten van interacties van water en nutriënten op de
primaire produktie en soortenrijkdom van extensieve graslanden (AB, M.J.M.
Oomes, E.P.H. Best)
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Programma 179

Risico-analyse van omgevingsfactoren op de voedselproduktieketen

programmaleider

dr. H.A. Kuiper- RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma behelst het vroegtijdig opsporen en identificeren van potentiële bedreigingen
van voedselproduktieketens en het inschatten van de risico's daarvan voor mens, dier en ,
milieu. In het kader van nationale en internationale toelatingsprocedures worden diergeneesmiddelen en veevoederadditieven geëvalueerd voor wat betreft voedsel- en milieuveiligheidsaspecten en voederverwerking. Het toxicokinetisch gedrag van agrarische hulpstoffen
(diergeneesmiddelen, veevoederadditieven en meststoffen) en van milieucontaminanten
(zware metalen, dioxinen en PCB's) wordt onderzocht, op basis waarvan simulatiemodellen
worden ontwikkeld. Alternatieve proefdierbesparende toxicologische testmethoden worden
ontwikkeld voor de screening en risicobeoordeling van stoffen. Onderzoek wordt verricht
naar de voedselveiligheid van nieuwe produkten, die verkregen zijn met behulp van moderne
moleculair-biologische technieken. Op basis hiervan worden beoordelingsstrategieën voor
'novel foods' ontwikkeld.

Aanleiding

Menselijke activiteiten in de landbouw en industrie hebben grootschalige, dikwijls grensoverschrijdende problemen veroorzaakt op het gebied van bodem, lucht en waterverontreiniging.
Hierdoor is een duurzame, kwalitatief hoogwaardige agrarische produktie onder grote druk
komente staan.Besmettingsproblemen van agrarische produktieketens zijn moeilijk beheersbaar
en oplosbaar, omdat emissiebronnen van stoffen dikwijls diffuus zijn, en er onvoldoende
bekend is over het mobiliteitsgedrag van stoffen. De relaties tussen de diverse milieucompartimenten worden steeds duidelijker zichtbaar en het isdaarom van groot belang om het totale
traject van de voedselketen te analyseren aan de hand van nader te definiëren kwaliteitsparameters. Er isgrote behoefte aan modellen, gebaseerd op fysisch-chemische eigenschappen
en het fysiologisch gedrag van stoffen, aan de hand waarvan voorspellingen kunnen worden
gedaan over het kinetisch gedrag, zoals ophoping, degradatie, omzetting, en in- en uitstroom
naar de diverse milieucompartimenten. Deze simulatiemodellen zijn van groot belang voor
agrarische verkenningsstudies en voor het ontwikkelen van een adequaat toelatingsbeleid
voor stoffen.
Het brede scala van biologisch actieve stoffen dat in de moderne landbouw wordt toegepast
zoals pesticiden, diergeneesmiddelen en veevoederadditieven vereist eveneens fundamentele
kennis van het kinetisch gedrag en van de toxische potentie van deze stoffen voor mens, dier
en milieu. Er kan gesteld worden dat voedselproducerende dieren gedurende een zeer
aanzienlijke periode van hun bestaan blootgesteld worden aan veelal combinaties van
biologisch actieve stoffen die worden toegepast voor groeibevorderende doeleinden of voor
ziektepreventie of behandeling. De risico's van blootstelling aan deze combinaties van stoffen
voor dier, mens en milieu zijn nauwelijks bekend. De hedendaagse consument verlangt
veilige en 'residu-vrije' produkten, geproduceerd op een wijze die een minimale belasting
inhoudt voor het dier en het milieu. Detot nu toe gehanteerde risico-evaluatiemodellen zijn
veelal gebaseerd op onderzoek met proefdieren, op basis waarvan getracht wordt veilige
niveaus voor stoffen vast te stellen. Deze benadering behoeft vernieuwing omdat ze:
- geen of weinig inzicht verschaft in het werkingsmechanisme van stoffen,
- tijdrovend, technisch moeilijk uitvoerbaar en duur is,
- veelal wordt toegepast bij het bestuderen van 'enkelvoudige' stoffen, terwijl in werkelijkheid mens, dier en milieu worden blootgesteld aan combinaties van stoffen, en
- in het algemeen onvoldoende gegevens oplevert voor een adequate onderbouwing van
de extrapolatie van dier naar mens.
Er is daarom grote behoefte aan het ontwikkelen van alternatieve, proefdierbesparende
methoden, die meer inzicht verschaffen in het werkingsmechanisme van (combinaties) van
stoffen, op basiswaarvan de risico's voor mens, dier en milieu beter ingeschat kunnen worden.
De laatste jaren iser een duidelijke accentverschuiving waarneembaar van kwantiteit naar
kwaliteit van de agrarische produktie, waarbij onderzoek naar de relatie tussen gezondheid
van de mens en de voeding steeds meer aandacht krijgt. De aanwezigheid van natuurlijke
toxinen en van gezondheidsbeschermende factoren in de voeding behoeft eveneens een
nieuwe manier van risico-analyse, waarbij meer aandacht besteed zal worden aan biologische
beschikbaarheid en het fysiologisch gedrag van deze stoffen.
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Dit geldt ook voor de nieuwe klasse voedingsmiddelen die inmiddels de markt heeft bereikt,
namelijk die wordt verkregen via toepassing van moderne moleculair-biologische technieken.
De consument staat huiverig tegenover dit soort nieuwe voedingsmiddelen en daarom is het
van groot belang dat er onderzoek gedaan wordt naar de voedselveiligheidsaspecten, en dat
er uniforme criteria worden ontwikkeld voor een veiligheidsbeoordeling van 'novel foods'.
Ook in deze gevallen zullen nieuwe risico-beoordelingsstrategieën ontwikkeld worden,
gebaseerd op de aangebrachte genetische veranderingen en mogelijke veranderingen in het
secundaire metabolietenpatroon van het plantaardige of dierlijke organisme.
Nederland is een belangrijke producent van dierlijke voedingsmiddelen en zal door de
toenemende concurrentie op de exportmarkten steeds meer de nadruk moeten leggen op de
kwaliteit van het produkt. In dit kader is het van groot belang dat kwalitatief goede dierbehandelingsmiddelen worden toegepast voor goed gedefinieerde doeleinden, die geen
aanleiding geven tot ongewenste residu-niveaus in eetbare produkten. In het kader van
nationale wettelijke taken envan Europese richtlijnen ishet daarom van belang om deskundige
beoordelingsexpertise te ontwikkelen om de veiligheidsrisico's van het voorkomen van
residuen van diergeneesmiddelen en veevoederadditieven in eetbare produkten in te kunnen
schatten. Daarnaast dient in het kader van 'good veterinary practice' een goed inzicht
verkregen te worden in de verwerkbaarheid van dierbehandelingsmiddelen in voeders en
drinkwater, in verband met de beoogde effectiviteit. Op basis hiervan worden veilige residuniveaus voor deze stoffen in eetbare produkten vastgesteld en daaraan gekoppelde wachtperioden. Tevens moet er deskundigheid ontwikkeld worden voor de beoordeling van
mogelijk negatieve implicaties voor het milieu als gevolg van de toepassing van dierbehandelingsmiddelen. Deze activiteiten vormen mede de basis voor een selectief en restrictief
toelatingsbeleid.
Doel

Dit programma concentreert zich op het ontwikkelen van nieuwe risico-evaluatiestrategieën,
met behulp waarvan mogelijke bedreigingen van de voedselproduktieketen beter voorspeld
en in kaart gebracht kunnen worden. Er is gekozen voor een integrale, compartimentsoverschrijdende benadering vanuit de voedings- en milieutoxicologie. Er zijn vier subprogramma's
(projecten) te onderscheiden, die alle door LNV gefinancierd worden met op onderdelen
tevens externe financiering. Dewettelijke taken zijn ondergebracht in één project getiteld
'Risico-evaluatie van gezondheidsbeïnvloedende stoffen en processen in de produktieketen'.
Het wettelijk takenpakket betreft dossierbeoordeling van diergeneesmiddelen en veevoederadditieven, en in de nabije toekomst wellicht van meststoffen en bestrijdingsmiddelen
Het onderzoek is beschreven in afzonderlijke projecten, en voornamelijk gericht op modelontwikkeling ten behoeve van risico-evaluatie.
(1) Risico-analyse en beoordeling
- Opsporen, identificeren en evalueren van potentiële bedreigingen van de voedselproduktieketen, aan de hand van verkennende literatuurstudies. Deze desk-research-activiteiten
zullen resulteren in advisering en rapportages, op basis waarvan voorstellen geformuleerd
zullen worden voor onderzoek en voor te nemen beleidsmaatregelen.
- Vaststellen van maximale residulimieten en wachtperioden voor diergeneesmiddelen, in
nationaal en Europees verband. Tevens worden voederverwerkingseigenschappen van deze
middelen beoordeeld, alsmede milieutoxicologische aspecten.
- Ontwikkeling van risico-evaluatiemodellen voor het berekenen van wachtperioden voor
diergeneesmiddelen.
(2) Ontwikkeling van alternatieve toxicologische testmodellen
- Gebruik van primaire cultures van hepatocyten afkomstig van verschillende species van
voedselproducerende dieren voor het bestuderen van de biotransformatie en (cyto)toxiciteit
van diergeneesmiddelen, groeibevorderaars en milieucontaminanten, en onderliggende
werkingsmechanismen (tevens externe financiering).
- Karakterisering van primaire cultures van hepatocyten, afkomstig van landbouwhuisdieren,
voor toepasbaarheid als screeningssysteem voor de aanwezigheid van milieucontaminanten
en groeibevorderaars in diverse matrices, aan de hand van specifieke biochemische en
histopathologische parameters (biological effect assay monitoring, BEAM)
- Ontwikkeling en validering van een liver slice-model ter bestudering van de toxiciteit en
biotransformatie van stoffen.
- Toepassing en verdere ontwikkeling van mutageniteitstest-systemen voor de screening op
de aanwezigheid van mutagene verbindingen in veevoedergrondstoffen, voedingsmiddelen
en milieumonsters (tevens externe financiering).
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(3) Ontwikkeling van risico-evaluatiemodellen voor genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen en hulpstoffen
- Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van voedselveiligheidsaspecten van
voedingsmiddelen en hulpstoffen die met behulp van moleculair-biologische technieken
zijn gemodificeerd.
- Beoordeling van de voedselveiligheidsaspecten van bovengenoemde voedingsmiddelen, in
nationaal en internationaal verband.
- Ontwikkeling van risico-evaluatiemodellen voor onderzoek naar de voedselveiligheidsaspecten van transgene produkten (tevens externe financiering).
(4) Ontwikkeling van (farmaco)kinetische modellen voor agrarische hulpstoffen en
milieucontaminanten invoedselproducerende dieren
- Ontwikkeling van in-vivo en in-vitro modellen op basisvanfysiologische enfysisch-chemische
parameters vanstoffen, met behulp waarvan het kinetisch gedrag indiverse compartimenten
beter voorspeld kan worden.
- Kinetisch onderzoek van diergeneesmiddelen en milieucontaminanten in relatie tot
voorkomen van residuen in eetbare produkten (externe financiering).
- Ontwikkeling van in-vivo en in-vitro modellen voor injectiepreparaten die aanleiding
geven tot weefselirritatie en persistente residuen (tevens externe financiering).
Planning

Activiteiten die in 1994 worden uitgevoerd:
Risico-evaluatie van gezondheids-beïnvloedende stoffen en processen in de produktieketen
- Beoordelingvandossiersvanveevoederadditieventen behoevevanhetVeevoederoverlegorgaan.
- Beoordeling van dossiers diergeneesmiddelen voor nationale registratie.
- Beoordeling van dossiers diergeneesmiddelen in het kader van de maximale-residulimietverordening van de EG.
- Risico-analyse van stoffen en advisering over voedselveiligheidsproblemen die vanuit
overheid, bedrijfsleven en consumentenorganisaties worden geëntameerd.
Toxicologisch onderzoek van voedselcontaminanten en van nature voorkomende stoffen
- In-vitro toxiciteits- en biotransformatieonderzoek van diergeneesmiddelen: nitrofuranen
en anthelmintica. Met behulp van hepatocyten afkomstig van het varken en het rund
zullen deze geneesmiddelen worden onderzocht.
- In-vitro toxicological studies and real-time analysis of residues in food (EEG-Concerted
Action No 8, waarvan het RIKILT de coördinator is). Dit project zal medio 1994 worden
afgesloten met eenWorkshop inPortugal en een eindrapportage over de bereikte resultaten.
- Geïntegreerde toxicologische/analytische onderzoekstrategie ten behoeve van normering
en monitoring van dioxinen en PCB's (BEAM). Onderzoek wordt uitgevoerd met behulp
van varken- en runderhepatocyten naar de cytotoxiciteit en enzyminducerende eigenschappen van dioxinen en PCB's.
- Decontamination of aflatoxin in feed (EEG-AIR). In het kader van dit project wordt
onderzoek uitgevoerd naar de mutageniteit van extracten van gedecontamineerde
veevoeders, besmet met aflatoxine.
- The use of in-vitro models for safety evaluation and detection of bound residues of
veterinary drugs (EEG-AIR). In dit project wordt onderzoek uitgevoerd met behulp van
varkenhepatocyten naar de vorming van covalent gebonden residuen van een aantal
diergeneesmiddelen, en naar de toxiciteit.
- Evaluation of the content, composition and toxicity of polycyclic hydrocarbons (PAHs) in
copra and derived products (EEG-STD). In dit project zal onderzoek worden uitgevoerd
naar de mutageniteit van copra en cocosolie met behulp van de Amestest.
Toxicologisch onderzoek van met behulp van DNA-technologie gemodificeerde agrarische
produkten
- Opportunities of transgenic food crops for the consumer and the food industry in the
European Community (EEG-FLAIR). Dit project wordt in 1994 afgesloten met een 90 dagen
durende proef met rattendietransgenetomaten ingeconcentreerde vorm krijgentoegediend.
- Voedselveiligheidsapecten van genetisch gemodificeerde landbouwprodukten. Dossiers van
nieuwe produkten zullen worden beoordeeld in het kader van nationale en internationale
beoordelingscriteria, en er zullen beslisbomen opgesteld worden die bij de veiligheidsbeoordeling gehanteerd kunnen worden.
Kinetisch en biofarmaceutisch onderzoek van agrarische hulpstoffen en milieucontaminanten
in voedselproducerende dieren
- Ontwikkeling van in-vivo modellen voor agrarische hulpstoffen en contaminanten in

129

landbouwhuisdieren. Er zal in 1994 onderzoek worden uitgevoerd naar het residugedrag
van diergeneesmiddelen (externe opdrachten).
- Er zal een model ontwikkeld worden waarmee de eigenschappen van dierbehandelingsmiddelen, voor wat betreft de potentiële toxiciteit en kinetiek na intramusculaire
toediening aan landbouwhuisdieren, snel gekarakteriseerd en voorspeld kunnen worden.
- Residu-onderzoek van antimicrobiële middelen toegepast in de visteelt.
Andere relevante
programma's

31,58, 61,121, 147, 148, 213, 217, 219, 222, 240, 241,250

Indicatie omvang

totaal 13 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

1110000
1120000
1130000
1140000

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 agrarische hulpstoffen en
milieucontaminanten in voedselproducerende dieren (RIKILT, M.J.B. Mengelers)
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Programma 180

Surveillance en overdracht van gezondheidsbeïnvloedende en
milieubelastende stoffen in voedselproduktieketens

programmaleider

dr. A.J. Baars - RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma bestaat uit inventariserend onderzoek naar (1)deaanwezigheid van ongewenste
voedingsverontreinigingen die tijdens de produktie in de keten worden geïntroduceerd of
daarin van nature aanwezig zijn, en (2) de beschermende rol van non-nutriënten in devoeding.
Doel van het onderzoek is het verwerven van inzicht in het gedrag van stoffen in relatie tot
devoedselveiligheid. Deresultaten dragen bijtot deonderbouwing van monitoringsprogramma's
(bijvoorbeeld KAP) en het opsporen van kritische stappen in voedselproduktieketens.

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
hulpstoffen (onder andere bestrijdingsmiddelen, meststoffen en diergeneesmiddelen).
Daarnaast vormt de introductie van (vreemde) stoffen in het milieu een mogelijke bron van
besmetting (onder andere dioxines en PCB's), of kunnen er natuurlijke toxinen al dan niet
indirect in het voedsel terechtkomen (mycotoxinen, fycotoxinen en fytotoxinen). Tenslotte
kunnen bij de verwerking of bereiding van voedingsmiddelen ongewenste stoffen of microorganismen in de voeding te belanden.
Omcalamiteiten op kortere of langeretermijn tevoorkomen ishetzaakom mogelijke problemen
tijdig te onderkennen. Voortbouwend op de indicaties die in programma 179-RIKILT worden
verkregen, wordt in het onderhavige programma door gerichte metingen een beter beeld
verkregen van de aard en omvang van de betreffende problemen. Wanneer in het kader van
het onderzoek analysemethoden ontwikkeld moeten worden, gebeurt zulks in nauwe samenhang met programma 183-RIKILT.Wanneer de onderzoekresultaten daartoe aanleiding geven,
worden in programma 182-RIKILT de gewenste snelle screeningsmethoden ontwikkeld om te
komen tot een nadere invulling van de integrale ketenbewaking.
In de afgelopen jaren zijn de aanwijzingen dat in agrarische produkten naast gezondheidsbedreigende factoren ook gezondheidsbeschermende factoren aanwezig zijn steeds sterker
geworden. Voor een kwalitatief hoogwaardige landbouwproduktie is kennis omtrent deze
gezondheidsbeschermende factoren van groot belang, enerzijds vanwege het gezondheidsbeschermende effect als zodanig, anderzijds vanwege de interacties van deze stoffen met
eventueel in die produkten aanwezige gezondheidsbedreigende stoffen.

Doel

De doelstellingen van het onderhavige programma kunnen 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.
Daarnaast zijn de resultaten mede onderbouwend voor monitoringsprogramma's (bijvoorbeeld
KAP). De realisatie van genoemde doelstellingen wordt bereikt door middel van een stof- en
produktgroep gerichte aanpak:
- Planaire PCB's hebben eenzelfde schadelijke werking als dioxines, zodat deze stoffen
moeten worden geïncorporeerd in de toxiciteitsequivalenten van dioxines. Overdrachtsonderzoek is noodzakelijk om criteria dan wel normen te kunnen vaststellen voor grond
en voedingsgewassen.
- Nitro-PAK's zijn een stofgroep waaraan binnen de totale groep van polycyclische aromaten
(PAK's) nog slechts marginaal aandacht is besteed, hoewel er aanwijzingen zijn dat ze
kwantitatief maar ook kwalitatief (toxiciteit, carcinogeniteit) een relatief belangrijke rol
spelen binnen deze groep. Verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van nitro-PAK's
in plantaardige en dierlijke produkten is derhalve noodzakelijk.
- In vergelijking met de aanwezigheid van anthropogene stoffen in voedingsmiddelen
vormen de potentiële risico's van toxinen van natuurlijke herkomst in voedingsmiddelen
een onderbelicht onderwerp. Door gericht onderzoek naar de aanwezigheid van enkele
representatieve vertegenwoordigers uit deze groep, onder andere furanocoumarinen, zal
hierin meer inzicht ontstaan.
- Naast de positieve rol van vitamines en vezels in de preventie van kanker wordt duidelijk

131

dat ook andere non-nutriënten zowel in de preventie van kanker alsook in de preventie
van hart- en vaatziekten een belangrijke invloed hebben. Onderzoek naar aanwezigheid
en biologische beschikbaarheid van onder andere flavonoïden en salicylaten leidt tot een
betere kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van de effecten van deze stoffen.
Door de effectieve herverdelende werking van a-agonisten blijft de toepassing van deze
verboden stoffen in de intensieve veemesterij aantrekkelijk. Door de relatief eenvoudige
synthesevan dezestoffen 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

Het programma omvat voor 1994 de navolgende activiteiten, gebundeld naar project:
Surveillance van beschermende stoffen en natuurlijke toxinen in voedselproduktieketens
- Effect van natuurlijke cyclo-oxygenaseremmers in de voeding op thromboxaansynthese en
bloedplaatjesaggregatie bij de mens. Aanvang 1993; in 1994 de verdere ontwikkeling van
een analysemethode voor acetylsalicylaat gevolgd door de analyses als zodanig.
- Absorptie en gezondheidseffecten van quercetine en andere flavonoïden in groenten en
thee. Aanvang tweede helft 1993; in 1994 analyse van quercetine en enkele andere
flavonoïden in groenten, fruit, specerijen en thee, alsmede het ontwikkelen van analysemethoden voor metabolieten van genoemde flavonoïden.
- Natuurlijk toxines in plantaardige voedingsmiddelen. Aanvang medio 1993; in 1994
voortzetting van literatuuronderzoek naar aanwezigheid en toxicologie van fytotoxines
(met namefuranocoumarinen) in belangrijke Nederlandsecultuurgewassen; in samenwerking
met andere DLO-instituten relevante keuze van cultuurgewassen voor nader analytisch en
experimenteel onderzoek.
Surveillance en overdracht van milieucontaminanten in voedselproduktieketens
- Onderzoek naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in groente en fruit door middel
van nieuwe universele multimethoden op basis van gaschromatografie-massaspectrometrie.
Aanvang 1992; in 1994 het verder toepasbaar maken van de eerder ontwikkelde methode
voor de verschillende matrices groenten en fruit, en een eerste verkenning van de
'normaal' aan te treffen hoeveelheden bestrijdingsmiddelen.
- In het kader van de organisatie, uitvoering en rapportage van een internationale ringtest
op dioxine in melkpoeder zal,te beginnen in 1994, een gestandaardiseerd melkpoeder
worden bereid metdaarin bekende hoeveelheden dioxine. Dit materiaalzalworden onderzocht
op homogeniteit enstabiliteit, enzalvervolgens door eenvijftiental laboratoria in binnen-en
buitenland op dioxinegehalte worden onderzocht. Eenen ander moet leiden tot een onderzoekprotocol dat door participanten in het certificeringsproces zal moeten worden gevolgd.
- In het kader van het project 'Evaluatie van inhoud, samenstelling en toxiciteit van PAK's in
copra' (programma 179-RIKILT) zal onderzoek worden verricht naar het voorkomen van
PAK's en nitro-PAK's in plantaardige en dierlijke produkten. Aanvang 1994: het voor
praktijktoepassing geschikt maken van analysemethoden voor nitro-PAK's, zo mogelijk
gevolgd door een eerste verkenning van aard en hoeveelheden van in agrarische
produkten aanwezige hoeveelheden.
Surveillance en overdracht van agrarische hulpstoffen in voedselproduktieketens
- Surveillance, overdracht en effecten van diergeneesmiddelen in het milieu. Aanvang medio
1993; in 1994 verkennende experimenten met betrekking tot de persistentie in mest van
enkele veel gebruikte diergeneesmiddelen in de varkenshouderij, alsmede naar de effecten
van deze middelen op micro-organismen in mest.
Overdrachtsonderzoek van dierbehandelingsmiddelen
- In samenwerking tussen RIKILT-DLO en ID-DLO wordt onderzoek verricht naar overdracht
en farmacokinetiek van een aantal dierbehandelingsmiddelen en milieucontaminanten,
veelal in het kader van (RIKIL-DLO-)projecten. Bijdierbehandelingsmiddelen ishet onderzoek
gericht op een zo efficiënt mogelijke analyse in het kader van de residuproblematiek. Bij
milieucontaminanten richt het onderzoek zich op vaststelling van overdrachtsfactoren om
zo te komen tot tolerantiegehalten in veevoeders.

Andere relevante
programma's

121, 143, 179, 181,182, 183, 222, 250

Indicatie omvang

totaal 9 mensjaar, waarvan 4 ten laste van LNV
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Projecten

2110000
2120000
2130000
2140000

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 en overdracht van beschermende stoffen en natuurlijke toxinen in
voedselproduktieketens (RIKILT, P.C.H. Hollman)
Surveillance en overdracht van micro-organismen in voedselproduktieketens
(RIKILT, Y.A. Holthuijzen)
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Programma 181

Ontwikkeling van kwaliteitssystemen voor agrarische produktieketens

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het KAP is een samenwerkingsverband met MKV en een aantal partners uit het bedrijfsleven.
Het doel van KAP is het realiseren van een systematische en wetenschappelijk verantwoorde
peiling van de kwaliteit van produktgroepen, alsmede een jaarlijkse rapportage hierover. Het
doel van de rapportage is om beleid en markt inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het
Nederlands agrarisch produkt. Het doel van het onderdeel integrale kwaliteitszorgsystemen is,
op basis van industriële kwaliteitszorgsystemen zoals ISO9000, operationele modellen voor
de landbouw te ontwikkelen. Hierbij geldt het beleid zoals is beschreven in de landbouwkwaliteitsnota als uitgangspunt. Het opzetten van de kwaliteitsborgingssystemen heeft tot
doel het rijkstoezicht op landbouwkeuringsinstellingen te verscherpen. GLP-procedures en de
sterlabsystematiek vormen het uitgangspunt. Deforensische mathematiek heeft als doel de
wetenschappelijke onderbouwing van keuringsstrategieën en keuringsbeslissingen. De activiteit
'Toelating en registratie van meststoffen' heeft als doel uitsluitend meststoffen te laten
gebruiken welke voldoen aan de in de betreffende wet genoemde criteria. KAP en toelating
van meststoffen zijn wettelijke taken.

Aanleiding

Verscheidene sectoren van de Nederlandse landbouw introduceren de zogenaamde 1KB,
integrale ketenbewakingssystemen. Het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitszorg- en
kwaliteitsborgingsystemen, alsmede het inzichtelijk maken van de kwaliteit van agrarische
Produkten en/of produktieketens, gaat niet zonder wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ondersteuning.
Ondernemingen in de primaire agrarische produktie zien zich vaak geplaatst voor omvangrijke
taken op het gebied van kwaliteits- en milieuzorg. Het primaire proces is een duidelijk
onderdeel van de gehele produktieketen. Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
van 1KBdienen ook voor het primaire proces kwaliteitszorgsystemen, vergelijkbaar met of
gelijk aan ISO-9000-systemen, ontwikkeld te worden.
De invoering van 1KBzal grote gevolgen hebben voor keuringsinstanties. Bijzondere aandacht
moet worden gegeven aan de optimalisering van de externe controle door aanpassing van
keurings- en controlemethodieken, waarbij de kwaliteit van deze methodieken moet worden
afgewogen tegen de kosten. In dit verband wordt de kwaliteit van de keuring op hormonen
en (3-agonisten bestudeerd in het AIR-project 'Monitoring and optimizing quality of inspection
procedures'.
In dit kader moeten ook kwaliteitszorgsystemen voor keuringslaboratoria ontwikkeld worden.
Ook hier geldt dat een systematische aanpak op basis van de huidige kennis van systematische
kwaliteitszorg nog niet ontwikkeld is. Indien introductie hiervan ter hand genomen wordt,
zal een nauwe aansluiting op de 1KBin de produktie mogelijk worden. Bovendien zal de
keuringseffectiviteit aanmerkelijk toenemen en het Rijkstoezicht door de overheid vereenvoudigd worden.
In het kader van kwaliteitsbeheersing van grondstoffen wordt aandacht besteed aan de
toelating en registratie van meststoffen. Het 'up-to-date' houden vande meststoffenbeschikking
geschiedt met inachtneming van de belangen van overheid, bedrijfsleven en nationale en
internationale regelgeving.
Efficiency, flexibiliteit en innovativiteit zijn ook in het landbouwkundig onderzoek kritische
factoren om in het veld van onderzoek een belangrijk aandeel te behalen en te behouden.
Kwaliteitskosteninformatie is een belangrijke bron van informatie voor het management in
het landbouwkundig onderzoek. Over de relatie tussen kwaliteitskosten en omzet is in het
landbouwkundig onderzoek nog zeer weinig bekend. Op basisvan informatie uit de literatuur
wordt verwacht dat aanzienlijke besparingen kunnen worden behaald indien meer bekend is
over de directe en indirecte kosten van het onderzoek, in relatie tot de totale omzet.

Doel

Op het gebied van de agrarische produktie zijn in de afgelopen periode een aantal probleemgebieden aan de orde gekomen. Daarbij kan worden gedacht aan milieuproblemen, aan
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eisen die tengevolge van de naderende Europese eenheid aan de agrarische produktie en
Produkten worden gesteld, maar ook aan de veranderde 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 inzicht verkregen wordt in de mate van
aanwezigheid van residuen en contaminanten in de agrarische produktieketen.
Garanties met betrekking tot een schoon en veilig eindprodukt beginnen bij de controle van
grondstoffen en primaire agrarische produkten. Aangezien de noodzaak tot kostenbeheersing
van controle op eindprodukten evident is, zal de aandacht voor nieuwe kwaliteitsbeheersingsmethoden en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en het toezicht daarop, sterk toenemen. Een en ander isoverigens ook van toepassing op het landbouwkundig onderzoek zelf.
Het operationeel maken van 1KB,toegespitst op de speciale landbouwvoedselproduktie waarin ook milieuzorg en dezorgvoor dierenwelzijn geïntegreerd worden -enop de keuringen,
is de centrale doelstelling van dit programma.
Subdoelstellingen voor de te onderscheiden activiteiten zijn:
- het operationeel maken van de KAP-databank en het produceren van het KAP-jaarverslag,
- het opzetten van een model-IKB voor de schaal- en schelpdiersector en de boerderijmelk,
- het introduceren van kwaliteitsborgingssystemen bij RVV,COKZ en laboratoria in het kader
van het besluit overige organische meststoffen (BOOM),
- het opzetten van een modelmatige benadering van keurings-strategieën,
- het toelaten van meststoffen die aan wettelijke criteria voldoen.
Planning

Binnen het Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten zal met name worden gewerkt aan de
interpretatie van gegevens en presentatie daarvan in nationale en internationale jaarverslagen.
In vervolgprojecten zal informatie-analyse worden uitgevoerd naar de mogelijkheid van
koppeling met andere kennissystemen (milieu, voedselconsumptie en toelating van agrarische
hulpstoffen). In 1994 zal een eerste proeve van het jaarverslag KAP verschijnen.
In het project 'Ontwikkeling kwaliteitsbewakingssystemen voor agrarische produktieketens'
zal aandacht worden gegeven aan ontplooiing van activiteiten in de veevoedersector, met
name aan de ontwikkeling van methoden waarmee de kwaliteit van toevoegingen met
betrekking tot de verwerkbaarheid in veevoeder kan worden bepaald en aan het totstandkomen van een bundel met onderzoekmethoden voor veevoeder. Voorts zal onderzoek
worden gedaan in het kader van een project 'Kwaliteit van mosselen'. Eveneens zullen de
activiteiten met betrekking tot de boerderijmelksector voortgezet worden, hetgeen moet
leiden tot een gemeenschappelijke planmatige aanpak.
In het kader van de ontwikkeling van kwaliteitsborgingssystemen zullen medio 1994 de
advisering en implementatie van kwaliteitsborgingssystemen voor laboratoria van andere
instellingen (overheid en bedrijfsleven) aan de orde komen. Van de zijde van het departement
is onder andere verzocht om die keuringsinstellingen die betrokken zijn bij de analyse van
meststoffen aandacht te geven. Het lopende project voor de RVVzal in 1994afgerond worden.
De werkzaamheden in het kader van de meststoffenwet zullen op basis van de aanvragen
van het bedrijfsleven ongewijzigd worden voortgezet.
In het kader van het project 'Forensische mathematiek' zal worden gewerkt aan de evaluatie
van thans toegepaste keuringsstrategieën. De onderhandelingen met de EGworden in de
herfst 1993 gevoerd en het project moet in januari 1994 daadwerkelijk van start gaan. In dit
kader zal gewerkt worden aan deontwikkeling van eentheoretische basisvoor de ontwikkeling
van nieuwe keuringsstrategieën en zal oriënterend onderzoek worden uitgevoerd in het
kader van de controle op /3-agonisten.

Andere relevante
programma's

180

Indicatie omvang

totaal 18 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

7110000
7120000
7130000
7140000

Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten (RIKILT,J.D. van Klaveren)
kwaliteitsbewakingssystemen voor voedselproduktieketens (RIKILT,J.P. Hoogland)
Toelating en registratie van mestsoffen (RIKILT, F.H.J. Krewinkel)
Forensische mathematiek (RIKILT, W.G de Ruig)
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Programma 182

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

programmaleider

dr. Y.A. Holthuijzen - RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het onderzoek binnen het programma is gericht op het ontwikkelen van (snelle) screeningsmethoden voor de detectie van dierbehandelingsmiddelen, contaminanten, pathogène microorganismen en natuurlijke toxines in diverse schakels van de produktieketen. Het doel van
hetonderzoek issnellemeetmethodieken teontwikkelen voortoepassing in kwaliteitsbeheersingssystemen.

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 {Salmonella, Campylobacter, Listeria en
Yersinia), residuen van agrarische hulpstoffen (diergeneesmiddelen, groeibevorderaars),
contaminanten (zware metalen, dioxinen) en natuurlijke toxische stoffen (mycotoxinen).
Beheersbare kwaliteit van agrarische produkten wordt verkregen door controle en bijsturing
in allestadia van het produktieproces, dezogenaamde Integrale Ketenbeheersing, 1KB.Hiervoor
ishet nodigtebeschikkenoveradequate meetmethoden voor het bepalenvan kritische parameters
in het produktieproces. Dete gebruiken methodieken en instrumenten dienen efficiënt,
betrouwbaar, economisch haalbaar en praktisch toepasbaar te zijn in diverse schakels van de
voedselproduktieketen. Dehiermee 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 deverliezen 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

De algemene doelstelling van het programma is het ontwikkelen van screeningsmethoden die
qua aard,betrouwbaarheid,snelheid en kostentoepasbaar zijn bij kwaliteitsbeheersingssystemen
voor agrarische produkten. De aandacht van het onderzoek is met name gericht op de
detectie en eventueel kwantificering van pathogène micro-organismen, residuen van agrarische
hulpstoffen, contaminanten en natuurlijke toxische stoffen.

Planning

Ten aanzien van de dierbehandelingsmiddelen zal de verdere ontwikkeling van screeningskits
voor Sulfonamiden, corticosteroïden en aminoglycosiden worden voortgezet. Bovendien
wordt aandacht besteed aan de automatisering van de kits, zodat deze toepasbaar zijn in
eenvoudige laboratoria (kringlaboratoria van de RVV) en worden kits toepasbaar gemaakt
voor gebruik in het veld (de stal) ten behoeve van de AID.
Onderzoek van pathogène micro-organismen wordt op immunologisch en moleculair-biologisch
terrein verder uitgediept, waarbij de nadruk komt te liggen op het ontwikkelen van methoden
voor de pathogenen Yersiniaenterocolitica. Bacillus cereusen Campylobacter spp.
Het histologisch onderzoek zal zich verdiepen in de toepassing van lectines om een breder
scalaaankleuringstechnieken voordierbehandelingsmiddelen voorhanden te hebben. Daarnaast
zal zowel voor RW als SKV gericht onderzoek uitgevoerd worden naar de effecten van
dierbehandelingsmiddelen op slachtlammeren en uitgemolken koeien.
Voor het aantonen van antibiotica in melk en melkprodukten worden methoden ontwikkeld
voor het Produktschap voor Zuivel, waarbij van een aantal micro-organismen de fysiologische
bruikbaarheid zal worden bepaald.
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Voor de onderbouwing van microbiologische tolerantienormen worden met behulp van een
darmmodelsysteem diverse antibiotica getest en normen opgesteld.
Voor het aantonen van dierbehandelingsmiddelen in diverse matrices zoals veevoeder, faeces
en urine, worden opwerkingsprocedures ontwikkeld en wordt, in aansluiting op het
immunologisch onderzoek, voor diverse stofgroepen analytisch-chemische scheidingsmethoden
ontwikkeld.
Andere relevante
programma's

179, 180, 181,183

Indicatie omvang

totaal 15 mensjaar, waarvan 10ten laste van LNV

Projecten

4110000

4120000

4150000

4130000

4160000
4140000

4170000

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 microorganismen 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)
Ontwikkeling databank ten behoeve van microscopisch onderzoek (RIKILT)
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Programma 183

Ontwikkeling vanfysische,chemische enbiologische detectiemethoden
voor de meting van gezondheidsbeïnvloedende stoffen

programmaleider

dr.ir. A. Boekestein - RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1997

Samenvatting

In dit programma wordt onderzoek uitgevoerd gericht op de ontwikkeling van betrouwbare
analysemethoden voor gezondheidsbeïnvloedende stoffen die in de voedselketen kunnen
worden aangetroffen. Belangrijke aandachtsgebieden zijn hierbij residuenvan dierbehandelingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen, milieucontaminanten, toxinen en componenten die de
kwaliteit van voedsel in positieve zin beïnvloeden.

Aanleiding

De humane voedselketen kan in verschillende stadia verontreinigd worden door milieucontaminanten, residuen van dierbehandelingsmiddelen (diergeneesmiddelen, hormonen) en
toxinen zoalsmycotoxinen. Inverschillende schakels kunnenzowel dezeschadelijke componenten
alsook eventueel secundaire metabolieten retentie vertonen en als residu voorkomen (vaak op
ppb- of ppt-niveau). Regelgeving (nationaal en internationaal) voor zover aanwezig moet
hierbij worden geïmplementeerd ter bescherming van de consument. Dit betekent dat onderzoek moet worden verricht dat als doel heeft betrouwbare analysemethoden te ontwikkelen,
die ingezet kunnen worden in de keuringsinfrastructuur, kwaliteitsbeheersing en bij normhandhaving. Moeilijk traceerbare componenten, zeer lage concentraties en een veelheid van
nieuwe verbindingen vragen hierbij om een nieuwe analytisch-technologische benadering,
waarbij multicomponent-analysemethoden, groepsselectieve benadering van componenten en
nieuwe combinaties van scheidings- en detectietechnieken op de voorgrond treden.
Het meten van gezondheidsbeïnvloedende stoffen op residu-niveau in agrarische produkten
stelt hoge eisen aan de scheidings- en detectiemethoden. Het gaat hierbij om een grote
verscheidenheid aan stofgroepen met per stofgroep soms vele nauw verwante componenten.
Bovendien komen regelmatig nieuwe problemen onder de aandacht, waarbij vaak niet
bekend iswelke de relevante actieve stoffen zijn. De analysemethoden die in dit programma
worden ontwikkeld, moeten voldoen aan hoge eisenten aanzien van gevoeligheid, specificiteit,
structuuropheldering en kwantitatieve aspecten. Dezebevestigingsmethoden spelen regelmatig
een rol in geval van gerechtelijke vervolging en bij beleidsondersteunende werkzaamheden,
waardoor een hoge mate van betrouwbaarheid noodzakelijk is.

Doel

Doelstelling van het programma is de ontwikkeling van analysemethoden voor gezondheidsbeïnvloedende componenten in de voedselketen. Het programma omvat:
- Ontwikkeling van multicomponent-analysemethoden voor residuen van dierbehandelingsmiddelen, milieucontaminanten, bestrijdingsmiddelen en toxinen.
- Ontwikkeling vandeanalytisch-technologische expertise. Innovatie initiëren en implementeren
in instrumentele analyse-methoden. Validering van analysemethoden en uitbreiding van
de methodendatabase.

Planning

In 1994wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen:
- Ontwikkelen van instrumentele scheidingsmethoden met HPLC en GCvoor residuen van
agrarische hulpstoffen.
- Ontwikkelen van selectieve en eenvoudige extractie en voor zuiveringstechnieken voor
multi-residu-analyse.
- Onderzoek naartoepassingen van capillaire zone elektroforese (CZE)voor multi-componentanalyse.
- Onderzoek naar toepassingen van superkritische vloeistofextractie (SFE)
- Ontwikkeling van analysemethoden van residuen van dgm in het kader van Nationale
Plannen en Residubeschikking Diergeneesmiddelen.
- LC-MS onderzoek mariene toxinen.
- LC-MS onderzoek /3-agonisten.
- LC-MS onderzoek Sulfonamiden.
- Ontwikkeling van een methode voor gebromeerde en gemengd gechloreerde-gebromeerde
dioxinen in melk.
- Ontwikkeling van een methode voor vluchtige componenten in milieumonsters 'on-line'
thermo-desorptie GC-MS.
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Ontwikkeling van een multimethode voor aantonen bestrijdingsmiddelen met 'on-line'
LC-GC-MS.
Ontwikkeling van een methode voor planaire chloorbifenylen en dioxinen in gras,
kuilvoeder, grond en mest.
Expertise-ontwikkeling IR.
Ontwikkeling van multicomponentanalysemethodieken met behulp van NMR.
NMR-onderzoek naar moleculaire interacties tussen diergeneesmiddelen en resp.
chemische reagentia.
Analyse van fenolzuren in pensvocht in opdracht van het CPRO-DLO.
Ontwikkeling van een snelle NIR-detectiemethode voor anti-nutritionele factoren (ANF's in
oliehoudende zaden).
Feasibility-studie naar mogelijkheden van NIR-spectroscopie voor snelle niet-destructieve
bepaling van nitraatgehalte in bladgroenten.
Ontwikkeling van analysemethoden voor oliehoudende zaden met behulp van NIRS/NITS
en pulse-NMR.
Andere relevante
programma's

57, 58, 61, 130, 143, 147, 169, 193, 216, 217, 219

Indicatie omvang

totaal 11 mensjaar, waarvan 6ten laste van LNV

Projecten

511.0000
512.0000

513.0000

514.0000
516.0000

Ontwikkeling van selectieve scheidingsmethoden (RIKILT, H. Keukens)
Ontwikkeling van massaspectrometrische multimethoden voor opsporing/identificatie
van residuen van polaire organische verbindingen (RIKILT,J.A. van Rhijn)
Ontwikkeling van massaspectrometrische methoden voor opsporing/identificatie
van residuen van anorganische componenten en apolaire organische verontreinigingen (RIKILT, W. Traag)
Ontwikkeling van detectiemethoden met behulp van NMR en IRop grond van
biologische effecten van dierbehandelingsmiddelen (RIKILT,A. Lommen)
Ontwikkeling van NIR-spectroscopische multimethoden voor het onderzoek van
kwaliteits- en gezondheidsbeïnvloedende stoffen in de voedselketen (RIKILT,
R. Frankhuizen)
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Programma 184

Reproduktietechnologisch onderzoek ter verbetering van de kwaliteit
van plantaardig uitgangsmateriaal

programmaleider

dr. R.J. Bino - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

Interne en externe factoren bepalen de kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal en zijn
van belang voor optimalisatie van teelt- en oogstresultaten. De samenhang en het relatieve
belang van de factoren die kwaliteit bepalen zijn grotendeels onbekend. Daartoe wordt
geïntegreerd onderzoek gedaan naar de fysische, biochemische en fysiologische processen, en
de relatie van deze processen met de samenstelling van de microflora in uitgangsmateriaal.

Aanleiding

Kwalitatief goed uitgangsmateriaal iseen 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.
Deze eisen komen voort uit:
- economische redenen, waarbij de kosten en baten van produktie een belangrijke rol spelen;
- technologische ontwikkelingen, zoals automatisering van produktie;
- veranderingen inwetgeving inverband metvernieuwde regelgeving voor gewasbescherming
en de aanstaande eenwording 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 voor 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, doordat inzicht ontbreekt
in de totale effecten van externe, endogene, en tijdens verwerking en bewerking opgelegde
omstandigheden op de kwaliteit van het uitgangsmateriaal.

Doel

Reproduktieonderzoek binnen het programma is gericht op het verwerven van inzichten in
factoren die de kwaliteit van uitgangsmateriaal bepalen. Daartoe wordt 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 (zoals zaad, bollen, stekken en weefselkweekmateriaal). 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 een voor
gewasbescherming gewenste richting te sturen. Deze mogelijkheden zullen leiden tot de
ontwikkeling van technieken waarmee de kwaliteit van plantaardig uitgangsmateriaal kan
worden verbeterd. Binnen het programma is het onderzoek onderverdeeld in de thema's
fysiologie, gezondheid en technologie.
Fysiologie
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.
Gezondheid
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.
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Technologie
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. Ontwikkelen van niet-destructieve fysische principes voor de evaluatie, beïnvloeding en
sortering van plantaardig materiaal.
Planning

Fysiologie
- Kwantificeren van de relatie tussen zaadkwaliteit en expressie van markereiwitten in droge
tomatezaden.
- Kwantificeren van de relatie tussen zaadkwaliteit en moment van inductie van de celcyclus
tijdens kieming van tomate- en paprikazaden.
- Beschrijving van effecten van bewaring en priming op zaadkieming van tropische
boomgewassen.
Gezondheid
- Kwantificeren van de gezondheid van aardappelknollen met behulp van geleidbaarheidsmetingen.
- Ontwikkeling van fysiologische technieken (priming, veroudering) om de gezondheid van
zaden van koolgewassen te sturen.
- Beschrijving van de relatie tussen emissie-vluchtige stoffen en de gezondheid van zaden
van koolgewassen.
- Vaststellen van de relatietussen dewijze van zaadproduktie ensamenstelling zaadmicroflora
bij koolsoorten en sojaboon.
Technologie
- Koppeling van impulsmeting van zaden van koolgewassen met zaadkwaliteit.
- Ontwikkeling van een on-line systeem voor de röntgenanalyse bij het bepalen van de
zaadkwaliteit van diverse zaadsoorten.
- Beschrijving van effecten van zaadproduktie (zoals vruchtstadium) op de zaadkwaliteit in
tomaat.
Extern gefinancierde activiteiten
- Onderscheiden van stoorisolaten met behulp van geleidbaarheidsmetingen bij verschillende
temperaturen, zuurstofcondities en media.
- Bepaling van de invloed van verschillende rassen en fysiologische ouderdom van de knol
op de aantoonbaarheid van Erwinia.

Andere relevante
programma's

25, 27, 29, 130, 131,132, 158, 159

Indicatie omvang

totaal 12 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

13101
13102
13201
13202
13306
13307

13309

11501

Non-destructief onderzoek van zaden middels röntgenanalyse (CPRO,
W.J. van der Burg)
Akoestische eigenschappen van zaden in relatie tot 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,
C.H. de Vos)
Improvement in seed quality and yield stability of protein peasthrough the
control of the mainseed-borne diseases(bacterial,fungal andviral) (CPRO,B.Fraaije)
Onderzoek naar abiotische en biotische factoren die van belang zijn voor sturing
van pathogeen onderdrukkende mechanismen binnen de zaadmicroflora van
Beta vulgaris, Daucuscarota. Allium cepa en Brassica (CPRO, C.J. Langerak)
Monitoring van vluchtige componenten van individuele zaden voor het
bestuderen van de relatie tussen zaadkwaliteit en de op het zaad aanwezige
bacteriële microflora bij Brassica spp. (CPRO, H. Jalink)
Beheersing van de gezondheid van pootaardappelen via de bepaling van de
metabolische activiteit van Erwinia chrysanthemi en Erwinia carotovora subsp.
atroseptica door middel van geleidbaarheidsmetingen (CPRO,A.A.J.M. Franken)
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Programma 186

Stress en adaptatie

programmaleider

dr.ir. H.J. Blokhuis - ID-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

De samenhang tussen enerzijds de wijze waarop dieren reageren op belasting en anderzijds
het ontstaan van storingen (bijvoorbeeld afwijkend gedrag, fertiliteitsproblemen en ziekte)
wordt 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 is gewaarborgd. 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 produktten aanzien van de produktiewijze. Ook
zijn ze vaak bereid voor deze produkten meer te betalen. Het 'diervriendelijke' van een
produkt wordt daarmee een marktaspect.
Het welzijn van dieren iseen integraal onderdeel van het veehouderijbeleid van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Structuurnota Landbouw, 1990). De Gezondheidsen Welzijnswet voor dieren biedt een basis voor een adequate bescherming van het welzijn
van het individuele dier.
Plaatsingvandieren in een houderij-omgeving steltvaakzware eisen aan het adaptatievermogen
van deze dieren. Soms levert gedrag niet het door het dier verwachte resultaat of kan gedrag
moeilijk of helemaal niet worden uitgevoerd. Hetdier probeert zich met behulp van fysiologische
reacties en gedragsreacties aan dergelijke situaties aan te passen. Wanneer deze adaptatiestrategieën niet succesvol zijn, geraakt het dier in een chronische stresstoestand. Dit kan
leiden tot storingen in het gedrag en tot fysiologische veranderingen waardoor pathologische
condities kunnen ontstaan. Het welzijn en de gezondheid van de dieren zijn dan duidelijk in
het geding.
Bij de interactie tussen het dier en zijn omgeving spelen uiteenlopende mechanismen een rol.
Fundamentele kennis van deze mechanismen biedt perspectieven 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).
De mate waarin de dieren zich aan de houderij-omgeving kunnen aanpassen vormt de
centrale vraag in het programma. Het gaat daarbij onder andere om de definitie van relevante
omgevingsaspecten en de bestudering van het adaptatievermogen van het dier, en de factoren
die hierop van invloed zijn. Vragen die hieruit voortkomen betreffen de achtergronden van
beschadigend gedrag en de effecten van adaptatiereacties (stress) op fertiliteit en gezondheid
van de betrokken dieren.

Doel

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 de meeste problemen oplevert en hoe daarmee in houderij en
management rekening kan worden gehouden. De te ontwikkelen testen kunnen tevens
gebruikt worden binnen selectieprogramma's om typen te selecteren die geschikt zijn om
binnen een specifieke houderij- of managementsituatie te functioneren. Daarnaast zal vast
komen te staan of een indeling in discrete typen zinvol is. Ook bij varkens zal op individueel
niveau het 'coping mechanisme'worden bestudeerd. Erzullen duidelijke adviezen geformuleerd
worden met betrekking tot 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.
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Kennis van individuele verschillen in reactie op belasting levert een belangrijke bijdrage aan
meer begrip van het ontstaan van storingen in gedrag. Daarmee kan de relevantie van die
storingen met betrekking tot welzijn op de juiste wijze worden beoordeeld en kunnen
storingen worden voorkomen. Ook kunnen, door een beter begrip van de individuele
verschillen in reactie op belasting, criteria worden vastgelegd voor de beoordeling van
welzijn. Deze criteria zijn noodzakelijk om preventieve toetsing van houderijsystemen, zoals
bedoeld in de 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 praktische beoordeling van welzijn
geschikt kunnen worden gemaakt.
Er zijn sterke aanwijzingen dat processen die een rol spelen bij adaptatie, van invloed zijn op
vruchtbaarheid, afweer tegen ziekten en vleeskwaliteit na slachten. Het effect op vruchtbaarheid isvan 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. 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 ziektegegevens,
worden nagegaan of een relatie tussen ziektefrequentie en type dier iste ontdekken.
Daarnaast zal het effect van individueel kramen van zeugen uit groepshuisvesting op enkele
voor devruchtbaarheid relevante parametersworden onderzocht. Tevenszullen omstandigheden
op hetslachthuis die devleeskwaliteit vanvarkens 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. Vooralsnog heeft het bedrijfsleven beperkte interesse in het onderzoek betreffende
stress en adaptatie. Voor additionele financiering is het programma dan ook aangewezen op
LNV en wellicht de EG, hoewel de kansen daar niet hoog worden ingeschat. Een aantal
projecten die tot de kern van het programma behoren, dreigen bij uitblijven van additionele
middelen te stoppen of qua capaciteit gereduceerd te worden.
Onderstaand een globale indicatie van deze consequenties:
- Het project met betrekking tot de ontwikkeling van aanpassingsmechanismen bij het rund
(project 1306 ID) zal moeten worden gestopt, terwijl het project met betrekking tot het
verband tussen stress en ziektegevoeligheid gereduceerd zal worden tot de helft van de
geplande inzet, zodat aanzienlijke vertraging zal worden opgelopen.
- Fysiologisch onderzoek bij varkens naar de belasting van zeugen in individuele dan wel
groepskraamhokken (project 1308 ID) zal niet kunnen starten.
- Het onderzoek naar de achtergronden van stereotypieën en verenpikken bij kippen (project
1023 ID) zal tot de helft van de geplande inzet worden gereduceerd en daardoor zal grote
vertraging worden opgelopen. De inzet in het onderzoek naar de invloed van omgevingsfactoren op de stofwisseling van slachtkuikens (project 041 ID) zal moeten worden gestopt.
Planning

Het programma bevindt zich in 1994 in de uitvoeringsfase die in 1992 werd aangevangen.
Ondanks verwoede pogingen werden slechts beperkt additionele middelen verkregen ten
behoevevan het rundveeonderzoek en het pluimveeonderzoek. Ook voor fysiologisch onderzoek
bij varkens naar de belasting van zeugen in individuele danwei groepskraamhokken werd
geenfinancieringverkregen. Devoortgang blijft dan ook achter bij deoorspronkelijke planning.
Door de inzet van extra ondersteuning vanuit de vaste formatie van ID-DLO (per 1-4-93) voor
het rundveeonderzoek wordt daar de voortgang gewaarborgd. Zo zullen er in 1994 testen
beschikbaar komen met behulp waarvan koeien kunnen worden gekarakteriseerd voor wat
betreft hunstressrespons.Dezetestenvormen debasisvoordeindatjaarvoorziene experimenten
met betrekking tot de relatie tussen enerzijds de stressrespons en anderzijds de immuunfunctie en de reactie op experimentele infectie.
In 1994wordt tevens onderzocht of opfokomstandigheden het aanpassingsmechanisme en de
stressrespons beïnvloeden.
Onderzoek aan de nakomelingen van de genetisch gemodificeerde stier Herman zal worden
voortgezet. Aan de hand van dit onderzoek en met behulp van de ontwikkelde expertise met
betrekking tot stressen adaptatie zal (wanneer daarvoor extra steun van LNVwordt verkregen)
een toetsingsprotocol worden ontwikkeld inzake gevolgen van transgenese voor de betrokken
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dieren. Dit protocol zal een bredere geldigheid hebben voor wat diersoorten betreft en
wordt gericht op (inter)nationaal gebruik. Over afkalven en lactatie van experimentele
vrouwelijke dieren geboren in de eerste fase van het transgenese-onderzoek (de generatie
'Herman') wordt midden 1994 afsluitend gerapporteerd. Een knelpunt binnen het rundveeonderzoek vormt de benodigde stress-fysiologische inzet.
Het varkensonderzoek startte, volgens plan, wat later (1993) omdat eerst lopend onderzoek
in andere programma's (met name DLO-programma 106) diende te worden afgerond.
Doordat EG-subsidie werd verkregen, is het mogelijk in 1993 onderzoek te starten naar de
behandeling van varkens op het slachthuis.
Het onderzoek betreffende de belasting van sociale interacties (stress) op varkens in groepshuisvesting (onder andere project 1308 ID) wordt gezien als een belangrijke lijn binnen het
programma. Op basis van dergelijk onderzoek kunnen de voor- danwei nadelen van groepskraamhuisvesting en effecten op fertiliteit worden geëvalueerd. Dit onderzoek komt echter
uiterst moeizaam van de grond. Door gebrek aan additionele financiering kan niet worden
voorzien in de benodigde inzet ter bestudering van fysiologische processen tijdens sociale
stress.
Gezien de zeer geringe capaciteit die binnen het pluimvee-onderzoek voor dit programma
kan worden ingezet, is de voortgang zeer beperkt. Getracht zal worden individuele
karakteristieken van dieren die geneigd zijn tot veel verenpikken te identificeren (een
onderdeel van project 1023 ID). Voor 1994wordt wel inzet voorzien in het onderzoek naar de
invloed van omgevingsfactoren op de stofwisseling van slachtkuikens (project 041 ID) in het
kader van een EG-project.
Voor de verschillende diersoorten zal in 1994, op basis van de ontwikkelde kennis met
betrekking tot aanpassingsmechanismen en stressrespons, een aanzet worden gegeven tot de
ontwikkeling van operationele criteria voor welzijn.
Ten behoeve van het verkrijgen van additionele financiering zullen met name in de richting
van de EGook in 1994 weer aanzienlijke inspanningen worden verricht. De kansen voor het
verkrijgen van dergelijke steun worden, gezien de in EG-kaderprogramma's geformuleerde
prioriteiten, echter niet hoog ingeschat. Het bedrijfsleven heeft vooralsnog beperkte interesse
in het onderzoek betreffende stressenadaptatie. Op langetermijn zullen de fokkerijorganisaties
zeker geïnteresseerd zijn in kenmerken voor een goede adaptatie en hun vererving.
Andere relevante
programma's

66, 105, 106, 202, 214, 222, 250

Indicatie omvang

totaal 11 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

041
66
1105
1304
1306
1307
1308
1023

De invloed van omgevingsfactoren op de stofwisseling van slachtkuikens in
relatie tot adaptatie en gezondheid (ID, C.W. Scheele)
Onderzoek op praktijkbedrijven naar volièresystemen voor leghennen (ID,
T.G.C.M. van Niekerk)
Welzijn van melkvee bij transgenese voor resistentie tegen mastitis (ID, CG. van
Reenen)
Individuele variatie in stressrespons in relatie tot gevoeligheid voor mastitis bij
melkkoeien (ID, H. Hopster)
Deontwikkeling vanaanpassingsmechanismen bij melkkoeien (ID,CG. van Reenen)
Behandeling vanslachtvarkens in het slachthuis in relatietot stressen vleeskwaliteit
(ID, E. Lambooij)
De belasting van zeugen in individuele danwei groepskraamhokken (ID, G. van
Putten)
Adaptatie-strategieën en de relatie met gestoord gedrag in pluimvee (ID,
G. Beuving, H.J. Blokhuis)
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Programma 187

Stikstofbemesting en -dynamiek in bodem en gewas

programmaleider

dr. K.B. Zwart - AB-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het onderzoek is erop gericht 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 Actieprogramma 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, snijmaïs, aardappelen en een
aantal vollegrondsgroenten; tezamen ongeveer tweederde van het landbouwareaal) bij
toepassing van de huidige stikstofbemestingsadviezen veel nitraat aan het eind van het
groeiseizoen in de bodem achterblijft. Dit isongewenst 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
opstellenvanstikstofbemestingsadviezen voor akkerbouwgewassen (inclusief snijmaïs), grasland
en vollegrondsgroenten. Deze adviezen dienen milieukundig en (zo veel als mogelijk)
teeltkundig verantwoord te zijn.
Teneinde instaattezijnomdergelijke bemestingsadviezen teontwikkelen,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 en 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 het groeiseizoen (en daarna!) aangegeven worden, of er bij een bepaalde
bemestingsstrategie stikstofverliezen naar het milieu optreden en,of het gewas over voldoende
stikstof kan beschikken. Als de modellen in staat zijn de stikstofdynamiek in bodem en gewas
voldoende nauwkeurig te beschrijven, kunnen zij de basis vormen voor het opstellen van de
gewenste stikstofbemestingsadviezen.

Planning

In de planperiode zullen kwantitatieve gegevens vergaard worden betreffende stikstofmineralisatie en -immobilisatie en denitrificatie in landbouwgronden, zowel in akkers als in
gemaaide en begraasde graslanden. Tevens zullen simulatiemodellen voor de beschrijving van
de stikstofhuishouding in bodem en gewas (verder) ontwikkeld worden en beschikbaar
komen voor het doorrekenen van bemestingsstrategieën.
Inoverleg metAB-DLOen SC-DLOwordt er in 1994een nieuw programma geformuleerd waarin
een groot aantal aspecten van het onderzoek aan de fosfaatpoblematiek in de Nederlandse
landbouwgronden en natuurgebieden zal worden ondergebracht. Een deel van dat onderzoek
zal voortbouwen op het stikstofonderzoek, maar gezien het specifieke karakter van de
fosfaatproblemen wordt het beter geacht een nieuw programma te starten dan het onderzoek
aan fosfaat onder te brengen in een programma dat voornamelijk op stikstof geënt is.
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Andere relevante
programma's

48, 50, 114, 122, 124, 146, 178, 188, 208, 213

Indicatie omvang

totaal 32 mensjaar, waarvan 27 ten laste van LNV

Projecten

346
377
450
799

816
838
1024
1025
1026
1027
1028
1029 '
1030
1032
1043
1046
1061
1073
1083
LEM19

Nitraatuitspoeling bij gangbare, geïntegreerde en biologisch-dynamische
bedrijfsvoering op de OBS (AB,W.P. Wadman)
Mineralisatie van stikstof in gewasresten (AB, F. Matus)
Kwantificering en modellering van nutriëntenstromen inde vollegrondsgroenteteelt
(AB, W.P. Wadman)
Gewasfysiologisch onderzoek naar ontwikkeling, produktvorming en kwaliteit
van vollegrondsgroentegewassen bij een beperking van het nutriëntenaanbod
(AB, 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 (AB, J.J. Schröder)
De rol van worteleigenschappen ten behoeve van landbouwkundig en ecologisch
verantwoord nutriëntenbeheer (AB, H.F.M, ten Berge)
Kwantificering van stikstofmineralisatie en -immobilisatie in graslandsystemen
(AB, J. Hassink)
Kwantificering van denitrificatie en IS^O-produktie in graslandsystemen (AB,
W.J. Corré)
Modellering van stikstof- en koolstofstromen in graslandsystemen (AB,
E.L.J. Verberne)
Kwantificering van stikstofmineralisatie en -immobilisatie in de akkerbouw (AB,
A.P. Whitmore)
Ontwikkeling vanadviesmodellenvoordestikstofbemestingvan landbouwgewassen
(AB, A.P. Whitmore)
Mineralisatie van stikstof uit organische meststoffen (AB,W.P. Wadman)
Modellering van fysische, chemische en biologische processen in de grond en
opname van water en nutriënten door gewassen (AB, P.de Willigen)
Ontwikkeling en toetsing van methoden voor wortelecologisch onderzoek (AB,
M. van Noordwijk)
Bodemfysisch en meteorologisch onderzoek in relatie tot toekomstig N-onderzoek
op de AB-proefboerderij Droevendaal (AB, C. Rappoldt)
Nitraatbepaling in de bodem als instrument voor het te voeren stikstofbeleid
(AB, W.P. Wadman)
Mineralisatie en immobilisatie van stikstof op veengrasland (AB,J. Hassink)
Kwantificering en modellering van stikstofstromen op beweide graslandpercelen
(AB, J.J. Neeteson)
Ontwikkeling van nieuwe methoden om de efficiëntie van het stikstofverbruik in
de vollegrondsgroenteteelt te verhogen (AB,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

ir. P.A.I. Ehlert - AB-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma omvat de 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 en -verwijdering.
Dit onderzoekprogramma wil enerzijds een bijdrage leveren aan een verantwoord bemestingsbeleid voor in het bijzonder de nutriënten fosfor en kalium in relatie tot de milieukwaliteitsdoelstellingenvoor bouwland,akkerbouwmatigeteelten enintensieve vollegrondsgroenteteelten,
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 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 onderzoekprogramma 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:
1. ontwikkeling van kennis over het gedrag van kalium in de grond en de gevoeligheid voor
uitspoeling op bouwland,
2. ontwikkeling van bodemchemische en (mechanistische) modelmatige kennis over het
lange-termijngedrag van in de bodem geïntroduceerde fosforverbindingen,
3. ontwikkeling van inzicht over de betekenis van onder de graszode gelegen bodemlagen
voor de fosfaatvoorziening van grasland,
4. ontwikkeling van inzicht over de P- en K-werking van geïnjecteerde mest op grasland.
Onder het voorbehoud dat externe financiering wordt verworven voor het onderzoek,
kunnen tevens de volgende projectresultaten aangegeven worden:
5. ontwikkeling van het principe van evenwichtsbemesting bij fosfaat en het verkrijgen van
meer chemische kennis betreffende de dynamiek van fosfaat in de bodem,
6. heropstelling van bemestingsadviezen voor fosfaat 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 CaC^-extract,
7. integratie van de adviesbasis voor fosfaat voor bouwland en intensieve vollegrondsgroententeelt op basis van gecombineerd empirisch en modelmatig onderzoek waarbij
wortel-ecologische en bodemchemische aspecten centraal staan,
8. ontwikkeling van een landbouwkundig verantwoorde sanering van met fosfaat verzadigde
gronden met behulp van gewassen op basis van geïntegreerd empirisch en modelmatig
onderzoek,
9. ontwikkeling van kennis over de betekenis van organische fosfaatvormen voor Europese
gronden voor de fosforvoorziening van gewassen en hun gevoeligheid voor uitspoeling.
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Voor de projecten 5t/m 9 isfinanciering aangevraagd bij respectievelijk de EG, BLEG, DWT,
FOMA en nogmaals de EG.
Bij het onderzoek naar het instandhouden en de ontwikkeling van expertise op het gebied
van meststoffen kunnen als 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).
Planning

Het onderzoek binnen het IMPHOS/FSAGx-netwerkwordt voortgezet. Erwordt een voortgangsrapportage met de onderzoekresultaten van 1993 geschreven en er wordt een bijdrage
geleverd aan de vierde bijeenkomst van het netwerk (project 268).
Verder wordt er een begin gemaakt met de beschrijving van een model over het langetermijngedrag van fosfaat in de bodem gericht op de kwantificering van 'onvermijdbare'
verliezen (project 430).
Het empirisch onderzoek naar de uitspoeling van K uit de bouwvoor, de opname door het
gewas en de vaststelling van het streefgetal wordt voortgezet (project 1036).

Andere relevante
programma's

50, 114, 146, 151,187, 213, 224

Indicatie omvang

totaal 4 mensjaar, ten laste van LNV
geen inzet (wegens afronding inzet ten laste van LNV en extern)

Projecten

268
430
1033
1035
1036
1037

Het effect van fosfaatbemesting op de fosfaattoestand van de bodem (AB,
P.A.I. Ehlert)
Modellering lange-termijngedrag fosfaat (AB, W.J. Chardon)
Landbouwkundige waarde van afvalstoffen (AB, K.W. Smilde)
Effecten van atmosferische depositie en meststoffen op de zuurgraad van
landbouwgronden (AB, H. Loman)
Effecten van bemesting op kaliumstromen in bodem en gewas (AB, P.A.I. Ehlert)
Effecten van bemesting op fosfaatstromen in bodem en gewas (AB, P.A.I. Ehlert)
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Programma 193

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

programmaleider

dr. W.J. Stiekema - CPRO-DLO & dr. Kimman - ID-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 met
betrekking tot de toelating van deze organismen in het milieu.

Aanleiding

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-, insekte- en herbicide-resistente gewassen, alsook tot
nieuwe bloemkleuren, veranderde zetmeelsamenstelling, betere houdbaarheid en nieuwe
vormenvan mannelijke steriliteit. Momenteelvindenveldproeven met genetisch gemodificeerde
gewassen in diverse landen, waaronder Nederland, volop plaats. Dit illustreert de snelle
implementatie van deze nieuwe methoden.
Deze nieuwe technologie kan een bijdrage leveren aan hetterugdringen van de milieubelasting
met landbouwchemicaliën 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.
Recombinante vaccins
Deontwikkeling vangerecombineerde levendevaccinsvoor immunoprofylaxevan 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 met behulp van 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 fenotype van de carrier,
waardoor ook het biologisch gedrag van decarrier 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 met betrekking tot 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 onderzoekprogramma 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:
- een aantal risico-families waarvoor introductie van genen plaatsvindt en waarvoor een
verhoogde kans van genoverdracht tussen cultuurplanten en nauw verwante soorten
bestaat (financiering: LNV),
- de stabiliteit in fysische aanwezigheid en biologische expressie van transgenen
(financiering: LNV, EZ,EG).
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Wat betreft deontwikkeling vangerecombineerde levendevaccinsheeft het onderzoekprogramma
ten doel kennis te genereren over de biologische eigenschappen van recombinant-DNA-vaccins.
Het gaat hierbij met name om carriervaccins die genen van heterologe micro-organismen tot
expressie brengen. Daarnaast wordt beoogd een betere inschatting mogelijk te maken van
risico's bij toepassing in het milieu. Het onderzoek richt zich met name op drie terreinen:
- Onderzoeken of virulentie, cel-,weefsel- en gastheertropisme van carriervaccins kunnen
veranderen door de inbouw van heterologe genen. (Financiering: LNV, EZ,EG)
- Ontwikkeling van methoden om recombinatie tussen een levende carrier-vaccinstam en
een verwant wild-type micro-organisme te bepalen. (Financiering: LNV, EZ)
- Vaststellen van stabiliteit en overleving van levende carrier-vaccinstammen bij toepassing
in het milieu. (Financiering: LNV,EZ)
Naast kennis zal dit prenormatief onderzoek tevens bouwstenen aandragen die noodzakelijk
zijn voor het formuleren van veiligheidscriteria en methoden voor toetsing.
Planning

Transgene planten
- Verspreidingspatronen van Lactucasativa (cultuursla) versus Lactucaserriola (kompassla)
zullen worden uitgewerkt om te zien of de ontwikkelde code, waarin de kans op een
ecologisch effect op de wilde flora op grond van verspreiding van pollen en diasporen, en
kruisbaarheid tot uitdrukking komt, standhoudt (financiering: LNV).
- Met behulp van geselecteerde morfologische kenmerken wordt de hybridisatie van cultuurpeen naar wilde-peenpopulatie gevolgd om zo de oecologische gevolgen van genoverdracht
van cultuurpeen naar wilde peen voor de soorteigen wilde populatie vast te stellen
(financiering: LNV).
- Deverspreiding van het zeldzame D-allelvan het enzym PGI-2uit een graszaadproduktieveld
naar de wilde populaties zal gevolgd worden door dit allel in omringende bermgrassen te
detecteren (financiering: LNV, UvA, EZ).
- Pollenverspreiding tussen grassenpopulaties onderling zal worden vastgesteld aan de hand
van isozymen (financiering: LNV, UvA, EZ).
- Het onderzoek naar de fysische en genetische stabiliteit van transgenen in koolzaad en
zijn wilde verwanten zal bestaan uit het volgen van de dynamiek van een transgen in
koolzaadnakomelingschappen en in dewilde populatie. Ook zal de expressievan transgenen
histologisch worden gevolgd na overdracht van koolzaad naar wilde verwanten
(financiering: LNV, EZ).
- Het onderzoek naar de voorspelbaarheid van de expressie van transgenen als functie van
hun integratieplaats in het genoom van de recipiënt zal zich richten op behoud van
voorspelbaarheid na kruising (homo-/heterozygote toestand) en indien op meerdere
plaatsen in het genoom integratie plaatsgevonden heeft (financiering: LNV, EG).
- Een bijdrage wordt geleverd aan de evaluatie van de voedingsveiligheid van transgene
gewassen door het lidmaatschap van één van de programmaleiders aan de Voorlopige
Commissie Veiligheid Nieuwe Voedingsmiddelen (VCVNV) en door samenwerking met
RIKILT-DLO en RIVM.
Recombinante vaccins
- Bestudering van het effect van inactivering van het thymidine-kinase-gen, het gl-gen en
het gX-gen op transmissie-eigenschappen van het Aujeszkyvirus in biggen (Financiering:
LNV, EZ).
- Onderzoek naar recombinatie van een virulente en een avirulente carrier-stam na
toediening aan biggen (Financiering: LNV, EZ).
- Vaststellen van het belang van glycoproteïne gl van het Aujeszkyvirus op transsynaptisch
transport in het centraal zenuwstelsel van biggen (Financiering: LNV, EZ).
- Onderzoek naar virulentie en weefseltropisme van Aujeszkyvirus-mutanten waarin het
F- en H-gen van runderpestvirus zijn geïnserteerd (Financiering: EG).
Na afronding van het huidige programma in 1994 zal met name een bijdrage geleverd zijn
aan het vaststellen van onderzoekprotocollen om veiligheidsaspecten verbonden aan
recombinant-DNA-carrier-vaccins te kunnen evalueren. Eveneens zal inzicht zijn verkregen in
enkele veiligheidsaspecten van recombinant-Aujeszky-vaccins (recombinatie, transmissie,
belang van insertieplaatsen in het genoom). Deverkregen inzichten zullen met name
behulpzaam zijn bij het risico-assessment-onderzoek van recombinant-DNA-vaccins nadat deze
geconstrueerd zijn. Er bestaat evenwel grote behoefte aan risico-evaluatie vóórdat nieuwe
vaccinstammen zijn geconstrueerd. Tevens is er behoefte aan intrinsiek veilige vaccins. Om
risico-evaluatie 'vooraf' te kunnen laten plaatsvinden, dient fundamenteel inzicht te worden
verkregen indegenetische factoren van micro-organismen (met namevan het carrier-organisme
en van het micro-organisme dat het heterologe gen levert) die verantwoordelijk zijn voor cel-.
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weefsel- en gastheertropisme. Hierbij wordt zowel gedacht aan het niveau van adhesie en
penetratie als van transcriptie.
Dergelijk onderzoek kent een hoge moeilijkheidsgraad en is arbeidsintensief. De hiervoor
benodigde expertise-ontwikkeling kan het best in een vervolgprogramma gestalte krijgen.
Hierbij istevens aandacht nodig voor de gevolgen die de toediening van levende
recombinant-vaccins kan hebben op welzijn en gezondheid van de dieren.
Andere relevante
programma's

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

Indicatie omvang

totaal 14 mensjaar, waarvan 9ten laste van LNV

Projecten

01102
01212
02232
02241
06112
12101
12104

54-6

Stabiliteit van transgenen in Brassica (CPRO,W.J. Stiekema)
Safety assessment of the deliberate release of two model transgenic plants,
oilseed rape and sugarbeet (CPRO,J.P. Nap, W.J. Stiekema)
Plaatsgerichte recombinatie en stabiele expressie van geïntroduceerde genen in
regeneranten en nakomelingen (CPRO)
Homologe recombinatie en stabiele expressie van geïntroduceerde genen (CPRO,
F. Krens, I. van der Meer)
Methodenonderzoek voor risicoanalyse van Engels raaigras (CPRO, C. Snijders)
Effecten van genoverdracht van cultuurpeen naar wilde peen te velde (CPRO,
F.van der Zweep)
Verspreidingspatronen van spontane en subspontane plantenpopulaties in
Nederland en van daarmee verwante cultuurplanten en relatie tot het
veiligheidsonderzoek van transgene planten (CPRO,W.A. Brandenburg)
Ziekte van Aujeszky (risk assessment van levende gerecombineerde vaccins)
(ID, T. Kimman)
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Programma 196

Natuurbeheer en -ontwikkeling in aquatische ecosystemen

programmaleider

prof.dr. W.J.Wolff - 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, de 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 iseen groot aantal vragen in het Natuurbeleidsplan, Derde
NotaWaterhuishouding enNotaZee-en Kustvisserij liggend op hetvlakvan natuurontwikkeling,
natuurgerichte normstelling en soortenbeleid voor aquatische ecosystemen. Het onderzoek
om deze vragen te beantwoorden is in 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

Structuur en functie van aquatische ecosystemen
Een aantal projecten wordt uitgevoerd om de kennis van aquatische ecosystemen te verdiepen.
Binnen dit hoofdthema worden de volgende projectresultaten beoogd:
- Een Europees gefinancierde studie naar sedimentatieprocessen en vegetatieontwikkeling
in kwelders zal resulteren in generaliseerbare kennis van processen die het voortbestaan
van kwelders bepalen.
- Door NWO medegefinancierde studies aan Antarctische stormvogels leveren een
aanmerkelijke vergroting van de kennis van de biologie en ecologie van vier soorten
stormvogels, als zeer belangrijke componenten van het Antarctische ecosysteem.
- Een Europees gefinancierde census van zeezoogdieren in de gehele Noordzee levert een
totaalbeeld van het voorkomen van deze diergroep in de Noordzee.
Natuurontwikkeling en -herstel
Ditbetreffende onderzoek moet resulteren inreferentie-enstreefbeeldenvoor natuurontwikkeling
en -herstel, en in concrete aanbevelingen voor te nemen maatregelen. De volgende resultaten
worden beoogd:
- Voor kwelders, schorren en zomerpolders worden referentie- en streefbeelden ontwikkeld
voor natuurontwikkeling en worden richtlijnen geformuleerd voor concrete maatregelen.
Hetzelfde gebeurt voor laaglandbeken en -rivieren. Voor laagveenplassen wordt een
methode ontwikkeld om referentiebeelden te ontwikkelen op basis van historische
gegevens en fossiel materiaal; tevens zal getracht worden deze methode in de planperiode
toe te passen.
- Een belangrijk deel van de verzamelde kennis en expertise zal worden neergelegd in
delen van de handboekserie 'Natuurbeheer in Nederland'; het betreft voorlopig de
Waddenzee en de estuaria, beken en kwelders en schorren.
- Voor de monniksrob coördineert het IBN in opdracht van, en betaald door de EG(DG XI)
het onderzoek naar herstelmaatregelen voor de populatie van de bijna uitgestorven
monniksrob.
Natuurgerichte monitoring
Dit onderzoek moet resulteren in concrete aanbevelingen voor niveaus van menselijke
activiteiten en verontreinigingen, waarbij geen of een aanvaardbaar effect op natuurwaarden
in de betreffende systemen optreedt.
- Voor Antarctica wordt met medefinanciering van NWO de ontwikkeling van monitoringsystemen nagestreefd. Een systeem voor de monitoring van organochloorverbindingen in
biologisch materiaal zalindeplanperiode beschikbaar komen. Daarnaastzaleen aanzienlijke
bijdrage kunnen worden geleverd aan het CCAMLR-ecosysteem-monitoring-programma,
waarvoor het IBN de Antarctische stormvogel voor zijn rekening neemt.
- Een studie naar het lot van atmosferische stikstofdepositie in vennen zal het inzicht
vergroten in verzuringsprocessen in vennen.
- Een deels door de Rijkswaterstaat gefinancierde studie naar de relatie tussen visziekten en
baggerspecie dient aan te geven hoe de in de Noordzee geconstateerde visziekten worden
veroorzaakt.

152

- Onderzoek ter evaluatie van maatregelen ter bestrijding van verzuring dient te leiden tot
conclusies over de effectiviteit van effectgerichte maatregelen.
- Een serie projecten richt zich op de invloed van verschillende menselijke activiteiten en van
verontreinigingen op populaties van wadvogels en zeehonden. Dit onderzoek dient aan te
geven welke fysiologische mechanismen daarbij een rol spelen (voor zeehonden), wat het
relatieve belang isvan verschillende vormen van verstoring en hoe door praktische
maatregelen de effecten van verstoring kunnen worden voorkomen. Een deel van het
onderzoek wordt door de EGgefinancierd.
- In het proefslotencomplex van de Sinderhoeve wordt in samenwerking met SCen de LUW
onder gecontroleerde omstandigheden op praktijkschaal nagegaan wat de ecologische
effecten van eutrofiëring zijn. Beoogd wordt hiermee lijn te brengen in de beoordeling
van vele, vaak tegenstrijdige veldwaarnemingen.
- Een inventarisatieprogramma op de Noordzee beoogt aan te geven hoe de visserij de
verspreiding van zeevogels beïnvloedt.
Soortenbeleid
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.
- Onderzoek aan bruinvissen moet met name leiden tot conclusies over de rol van
verontreinigingen bij het verdwijnen van de bruinvis uit de Nederlandse kustwateren.
- Het onderzoek aan beekvissen en de rivierkreeft beoogt het bepalen van de huidige status
van deze soorten in Nederland en het aangeven van maatregelen die deze status kunnen
verbeteren.
Planning

Het onderzoek met betrekking tot de natuurontwikkeling en het -herstel in zomerpolders,
kwelders en beken zal worden voortgezet. Hiervoor wordt zowel LNV- als externe financiering
aangewend. Ook het onderzoek naar referentiebeelden voor natuurontwikkeling van laagveenplassen met behulp van fossiel en historisch materiaal zal met LNV-gelden voortgaan. Het
onderzoek op de Noordzee zal zich richten op Noordzeewijde inventarisaties van zeezoogdieren
(EG-gelden) en zeevogels (LNV-gelden). Het door LNV en NWO gefinancierde onderzoek in
Antarctica zalvolgens plan worden voortgezet. Het onderzoek aan natuurgerichte normstelling
zal zich concentreren op effecten van verontreinigingen (LNV-gelden), recreatie en toerisme
op zeehonden (LNV- en EG-gelden), en de effecten van recreatie, toerisme en andere
verstoringen op wadvogels (LNV-gelden). Het grotendeels extern gefinancierde onderzoek
aan de effecten van eutrofiëring op estuariene systemen zal worden voortgezet. In de proefsloten te Renkum zal het inmiddels afgesloten onderzoek naar de effecten van toenemende
eutrofiëring worden vervolgd met een studie naar de effecten van afnemende eutrofiëring
(LNV-financiering). Het onderzoek aan de invloed van verontreinigde sedimenten op het
voorkomen van visziekten zal worden voortgezet met LNV-financiering en externe
financiering. Onderzoek aan rivierkreeft enbeekvissen zalworden geïntensiveerd (LNV-gelden).
Wettelijke en dienstverlenende taken
Onderzoek ten behoeve van een aantal internationale verdragen wordt aangemerkt als
wettelijke en dienstverlenende taken. Het gaat hierbij om het onderzoek in Antarctica
(Antarctisch Verdrag en Verdrag ter Bescherming van in Zee Levende Hulpbronnen) en onderzoek ter ondersteuning van de bescherming van gewone zeehonden in de Waddenzee
(Verdrag van Bonn - Agreement on Wadden Sea seals). Onder dezelfde noemer valt het,
namens LNV, optreden in commissies en werkgroepen van verschillende verdragen (Antarctisch
Verdrag - Scientific Committee on Antarctic Research; Verdrag van Bonn - Scientific Council;
International Council for the Exploration of the Sea - Advisory Committee on the Marine
Environment).

Andere relevante
programma's

22, 120, 121,122, 147, 204, 205, 206, 225

Indicatie omvang

totaal 17 mensjaar, waarvan 12ten laste van LNV

Projecten

Structuur en functie van aquatische ecosystemen
20151.5005 Een vergelijkende Europese studie van sedimentatieprocessen en vegetatieontwikkeling in kwelders (IBN, K.S. Dijkema)
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)
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20347.0006 Energiehuishouding bijgrijzezeehonden (Halichoerusgrypus) (IBN, P.J.H.Reijnders)
20404.5001 Census van zeezoogdieren op de gehele Noordzee (IBN, P.J.H. Reijnders)
Natuurontwikkeling en -herstel
20151
Natuurontwikkeling en -herstel in kwelders, schorren en zomerpolders (IBN,
K.S. Dijkema)
20151.0003 Effecten van afnemende beweiding op structuur en patroonvorming van
kweldervegetaties en de gevolgen voor broedvogels (IBN, K.S. Dijkema)
20252.5004 Wetenschappelijke coördinatie van het monniksrobbenprogramma (Monachus
monachus) van de Europese Commissie (IBN,P.J.H. Reijnders)
20377
Natuurontwikkeling in laaglandbeken en -rivieren (IBN, P.F.M. Verdonschot)
20xxx
Referentiebeelden van laagveenplassen aan de hand van historisch en fossiel
materiaal (IBN, H. van Dam)
79107
Handboek voor Natuurbeheer: deel 'Kwelders en schorren' (IBN, K.S. Dijkema)
79107
Handboek voor Natuurbeheer: deel 'Beken' (IBN,L.W.G. Higler)
79107
Handboek voor Natuurbeheer: deel 'Waddenzee en estuarin' (IBN,W.J. Wolff)
Natuurgerichte normstelling
20263.4008 Ontwikkeling van een monitoringsysteem voor organochloorverbindingen in
Antarctische biota (IBN,J.A. van Franeker)
20263.xxxx Lange-termijnstudies aan de Antarctische stormvogel in relatie tot het CCAMLRecosysteem-monitoring-programma (IBN,J.A. van Franeker)
20294
Het lot van atmosferisch aangevoerde stikstof in vennen (IBN, M.J.H.A. van der
Linden)
20320.5002 De effecten van baggerspecie op het ontstaan van visziekten in de Noordzee:
een mesokosmosexperiment (IBN, N. Dankers)
20324
Onderzoek ter evaluatie van maatregelen ter bestrijding van verzuring (IBN,
H. van Dam)
20333
De invloed van menselijke activiteiten en natuurlijke factoren op de grootte van
wadvogelpopulaties (IBN, C.J. Smit)
20347
Onderzoek ten behoeve van het beheer van de populatie van de gewone
zeehond (Phocavitulina) (IBN, P.J.H. Reijnders)
20347.0005 De invloed van verstoring op het gedrag en de overlevingskansen van zeehonden
(IBN, P.J.H. Reijnders)
20347.4002 Integraal beschermings- en beheersplan voor zeehonden in de internationale
Waddenzee (IBN,P.J.H. Reijnders)
20347.0004 De invloed van milieuverontreinigingen op het immuunsysteem van zeehonden
(IBN, P.J.H. Reijnders)
20347.4003 De invloed van milieuverontreinigingen op het endocriene systeem van
zeehonden, in het bijzonder de reproduktiefysiologie (IBN, P.J.H. Reijnders)
20347.4007 Invloed van diverse verstoringsbronnen op het habitatgebruik door zeehonden
(IBN, P.J.H. Reijnders)
20368
Deinvloed van eutrofiëring op soortensamenstelling, biomassa en chlorofylgehalte
van algen in proefsloten (IBN, H. van Dam)
20378
Invloed van eutrofiëring en toxische belasting op de dierlijke levensgemeenschap
in proefsloten (IBN, P.F.M. Verdonschot)
20388.5001 Effecten van de visserij op het voorkomen van zeevogels op de Noordzee (IBN,
M.F. Leopold)
Soortenbeleid
20331.0001 Status en achteruitgang van de bruinvis op de Noordzee (IBN, P.J.H. Reijnders)
20331.0002 Invloed van veranderingen in conditie op gehaltes van contaminanten in
gestrande bruinvissen (IBN, P.J.H. Reijnders)
20389.4001 Ecologisch onderzoek aan rivierkreeft en beekvissen: een bijdrage aan het
soortenbeleid (IBN,P.F.M. Verdonschot)
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Programma 198

Technologie voor duurzame open teelten

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1996

Samenvatting

Met hetoog opdegewenste ombuiging naar in meerdereopzichten duurzame produktiesystemen,
wordt onderzoek verricht naar technische middelen en methoden om (1) de grondtarra
(bodemerosie en afvalproblematiek) sterk te verminderen, (2) de kwaliteit van de produkten
in relatie tot teelt, oogst en opslag te waarborgen en (3) de efficiency van inputs in de open
teelten te verhogen door middel van precisiegeleiding van werktuigen en nauwkeurige
plaatsing van hulpstoffen.

Aanleiding

De produktiviteit van de bodem en de arbeidsproduktiviteit in de open teelten in de EGis de
laatste decennia sterk gestegen. Dit was mogelijk door toepassing van produktiesystemen en
technologie die vrijwel uitsluitend gericht waren op maximalisatie van het bedrijfsresultaat.
Bij door subsidiëring 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 door surplus van 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 EG-subsidies op landbouwprodukten afgebouwd. Een aanzienlijke ombuiging naar alternatieve produktiesystemen voor
open teelten en de bijbehorende technologie is noodzakelijk om binnen de gewijzigde
randvoorwaarden duurzaam te produceren. Een probleem isdat de huidige kennis en
technologie niet toereikend zijn om dit met behoud van het bedrijfsrendement te realiseren.

Doel

De algemene doelstelling van dit programma isom door middel van innovatief technisch en
technologisch onderzoek eenwetenschappelijke basiste leggenvoor hetoplossenvan belangrijke
knelpunten ten aanzien van duurzaamheid in deopenteelten. Inde planperiode wordt daartoe
gericht gewerkt aan (1) sterke reductie van grondtarra, (2) behoud van produktkwaliteit in
relatietot teelt, oogst enopslag en(3)verhoging vandeefficiencyvan inputs inde openteelten.
Per project zijn specifieke doelstellingen geformuleerd. Detrefwoorden grondtarra, produktkwaliteit en inputs lopen als rode draad door de projecten.

Planning

Het project 'oogsttechnologie oliehoudende zaden' wordt in 1994 afgesloten. De overige
projecten lopen in 1994volgens de in de projectdocumenten beschreven fasering. Aan het
eind van elk jaar worden de uitgewerkte proefplannen voor het komende jaar in programmaverband besproken en onderling afgestemend.

Andere relevante
programma's

37, 43

Indicatie omvang

totaal 10 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

10.2.61
12.2.01
14.2.50
14.2.53
14.2.54
14.3.51
14.3.52
46.1.02

Vermindering van grondtarra bij suikerbieten door verbetering van de
rooitechniek (IMAG, G.D. Vermeulen)
Innovatievetechnologie entechnieken voordeopenteelten (IMAG,R.P.vanZuydam)
Kwaliteit van rooibare gewassen (IMAG, A. Bouman)
Onderzoek naar mechanische oogst en schoning van nieuwe oliehoudende
gewassen (IMAG, A. Bouman)
Ontwikkeling van oogstmethoden en -werltuigen voor vezelhennep (IMAG, A.
Bouwman, LUW)
Onderzoek aan machninesenwerktuigen voordebloembollen-en bolbloementeelt
(IMAG, A. Bouman, LBO)
Ontwikkeling van en technisch onderzoek aan bedrijfssystemen voor de tuinbouw
(IMAG, E.A. van Os)
Sensoren voor open teelten (IMAG, C. Werkhoven)
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Programma 199

Onderzoek kleinschalige mechanisatie ten behoeve van de tropen

programmaleider

ir. A.A. Wanders - 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 tractie voor de grondbewerking en oogst- en na-oogsttechnieken. Aandacht wordt
geschonken aan de aanpassing van deze werktuigen aan lokale omstandigheden en de
begeleiding bij lokale fabricage en introductie.

Aanleiding

Verhoging van de voedselproduktie heeft in veel tropische landen een hoge prioriteit. Een
verantwoorde introductie van aangepaste vormen van mechanisatie speelt hierbij een
belangrijke rol.Gezien deveelal zwakke infrastructuur enbeperkte economische mogelijkheden,
ligt het accent op de lokale ontwikkeling en fabricage van vooral kleinschalige werktuigen en
mechanisatie systemen. Voor een verantwoorde introductie, inclusief adequate onderhoud
structuur, is institutionele versterking geboden op de terreinen van training, onderzoek,
voorlichting en beleidsondersteuning en coördinatie.
Het gebruik van dierlijke tractie en verbetering van de noodzakelijke infrastructuur (lokale
fabricage van werktuigen, alsmede reparatie en onderhoud) is hierdoor in Afrika opnieuw in
de belangstelling komen te staan. In het bijzonder voor de op de markt georiënteerde
teelten is er tevens een groeiende behoefte aan verbeterde oogst- en na-oogsttechnieken,
waarbij de beperking van de na-oogstverliezen een van de doelstellingen is.
Omtot degewenste ontwikkeling te komen wordt veelal gezocht naarfinanciële ondersteuning
en technische expertise vanuit het buitenland en zo mogelijk samenwerking met buitenlandse
fabrikanten van landbouwwerktuigen. Deze fabrikanten zijn voor de ontwikkeling van werktuigen die geschikt zijn voor de lokale landbouw-ecologische omstandigheden dikwijls
aangewezen op specialisten buiten hun instelling.
In Vietnam is door een jarenlange geïsoleerde positie de ontwikkeling van kleinschalige
landbouw moeizaam verlopen. De recente privatisering heeft in Vietnam geleid tot een
aanzienlijke produktieverhoging van rijst. De hierdoor opgeroepen vraag naar kleinschalige
mechanisatie vraagt om onderzoek en begeleiding.

Doel

Het programma heeft ten doel, binnen de daarvoor per project gestelde randvoorwaarden,
het ontwikkelen van landbouwwerktuigen en teeltsystemen voor de kleinschalige landbouw
in de tropen. Het onderzoek richt zich met name op het gebruik van dierlijke tractie en
kleinschalige gemotoriseerde werktuigen voor de grondbewerking, alsmede diverse oogst- en
naoogsttechnieken. Hierbij zijn de volgende thema's te onderscheiden:
Prototypeontwikkeling en -begeleiding van de eerste introductie
Onderzoek en ondersteuning wordt verleend bij de eerste introductie en aanpassing van
deze werktuigen aan de lokale omstandigheden in de tropen.
- Toegepast landbouwtechnisch onderzoek in samenwerking met zusterinstellingen
Dit omvat onder andere toegepast grondbewerkingsonderzoek en testprogramma's met
betrekking tot diverse grondbewerkings- en wiedwerktuigen alsmede werktuigen voor
oogst en na-oogst.
- Kennisoverdracht entechnischeondersteuning bijlokalefabricagevan landbouwwerktuigen
Vanuit het IMAG-DLO worden introductieprogramma's geïnitieerd en begeleid voor grondbewerking en na-oogsttechnologieën voor de natte rijstteelt. Bij het lokale streven naar
verzelfstandiging speelt praktische kennisoverdracht ten aanzien van zowel technische als
managementaspecten van de lokale fabricage een belangrijke rol.
- Plattelandsontwikkeling, voorlichting en training
Deresultaten van het onderzoek dienen kenbaar gemaaktte worden aaneen breder publiek
om een meer effectieve bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het
platteland. Coördinatie, voorlichting en training spelen daarbij een belangrijke rol.

Planning

Alsvervolg van de positieve externe evaluatie van de diverse projecten in uitvoering in Zambia,
Mali en Vietnam, zijn voor 1994 vervolgactiviteiten gepland als onderdeel van een breder,
meerjarig samenwerkingsprogramma in de betreffende landen. De projectdocumenten zijn
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door lokale autoriteiten goedgekeurd (Vietnam, Zambia), danwei verkeren in een vergevorderd
stadium van afronding (Mali). Naar verwachting zal de opgestarte activiteit in Burkina Faso
met ingang van 1994 uitgebouwd worden als onderdeel van een in eerste instantie driejarig
samenwerkingsprogramma.
Alle genoemde geplande activiteiten worden nagenoeg volledig extern gefinancierd. Daarnaast
zal in 1994 aandacht besteed worden aan de acquisitie van nieuwe projectactiviteiten,
waarbij eveneens gestreefd zal worden naar volledige externe financiering door derden.
Andere relevante
programma's

n.v.t.

Indicatie omvang

totaal 6 mensjaar, waarvan 1ten laste van LNV

Projecten

18.1.51
18.1.52
18.1.53

18.1.55

Landbouwtechnisch onderzoek ten behoeve van de tropen (IMAG, A.A. Wanders)
Het opzetten en uitvoeren van ontwikkelingshulpprojecten met instellingen op
het gebied van de landbouw in Vietnam (IMAG, J.T. Brands)
Ontwikkelingen lokalefabricagevanwerktuigen in Mali (Technische backstopping,
contract) Mechanisatie project Burkina-Faso (Technische backstopping, contract)
(IMAG, A.A. Wanders)
National ADP Coordinator Project - Phase 3; Palabana ADP Development Project Phase 2 (IMAG, H.J. Dibbits)
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Programma 200

Vermindering van de mestproduktie, N- en mineralenuitscheiding
bij varkens en pluimvee

programmaleider

dr.ir. A.W. Jongbloed - ID-DLO

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1996

Samenvatting

Doelstelling is het verminderen van de uitscheiding van stikstof, 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 ammoniakemissie in 1995 met
50%, en in 2000 met 70-90% omlaag ten opzichte van 1986. Dit kan mede gerealiseerd worden
door vermindering van de stikstofuitscheiding, zodat tevens het overschot aan nitraat in
grond- en oppervlaktewater teruggedrongen kan worden. Momenteel zijn hier onvoldoende
oplossingen voorhanden. Bovendien is extra inspanning noodzakelijk om te kunnen voldoen
aan de in 1992 aangenomen scherpe Europese nitraatrichtlijn.
Overheid en landbouwbedrijfsleven werken aan richtingen voor een oplossing van de stikstofproblematiek viaveevoeding,mestbenutting,mestbehandeling opdeboerderijenmestverwerking.
Voor de veevoeding is met betrekking tot varkens en pluimvee verdergaand onderzoek nodig
omtrent de eiwitvoorziening, 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 drogestofgehalte. Dit leidt
tot aanzienlijke kosten bij transport van drijfmest en bij de mestverwerking. Het verlagen van
dewater/voer-verhouding bijgenoemde dieren leidt tot daling vande kostenvoor mesttransport
en mestverwerking. Dekennisvandefysiologische grenzen vandewaterbehoefte isonvoldoende.
Toepassing van evenwichtsbemesting houdt in dat naast P ook de nodige aandacht geschonken
wordt aan mineralen zoals Cu, Zn en K. Voor varkensdrijfmest geldt dat onder andere het
Cu- en Zn-gehalte zodanig hoog zijn dat ze de afzet van mestkorrels (via mestverwerking)
benadelen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van Cu als groeibevorderaar.
Inzicht in de beschikbaarheid voor het dier en behoefte aan Cu en Zn kan leiden tot verlaging
van de gehaltes in het voer. Ten aanzien van fosfor hebben 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%, is het mogelijk
de N-uitscheiding per dier met circa 25%te verlagen, waardoor de N-benutting in de
praktijk, die nu gemiddeld op 30-35% ligt, stijgt tot circa 40%. In dit onderzoekprogramma
wordt nagegaan in hoeverre een verdere stijging tot 50% haalbaar is,welke factoren daarbij
een rol spelen en hoe groot het effect op de N-uitscheiding in mest en vooral urine is. Onder
voorwaarde van aanvullende financiering, kan de invloed van microbiële fermentatie op de
NH3-emissie worden gekwantificeerd (tijdelijk vastleggen van N in micro-organismen in plaats
van ureum).
Verder zullen de mogelijkheden aangegeven worden van een reductie in uitscheiding van Cu
en Zn,en de rol van fytase daarbij. Voor Pworden de P-verteerbaarheidscijfers bij slachtvarkens en -kuikens naar respectievelijk zeugen, en leghennen en kalkoenen vertaald, en
kennis verzameld voor een verdere onderbouwing van de P-normen op basis van verteerbaar
P.Het onderzoek naar P-verteerbaarheid en de ontwikkeling van een in vitro- methode om
deverteerbaarheidvanP uitgrondstoffen tevoorspellenvindt alleen plaatsmet medefinanciering
van FOMA en het particulier bedrijfsleven.

Planning

Het in de tweede helft van 1993 gestarte onderzoek naar de verhouding van essentiële en
niet-essentiële aminozuren op de benutting van N bij varkens wordt voortgezet. In de tweede
helft van 1994 zal begonnen worden met onderzoek naar het kwantificeren van verliezen van
aminozuren in de darmwand en in de intermediaire stofwisseling. Het effect van fytase op de
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beschikbaarheid van spoorelementen en op de ieale aminozuurverteerbaarheid zal in 1994
worden voortgezet. Een project over het effect van microbiële fermentatie op de NH3-emissie
zal alleen met medefinanciering worden uitgevoerd (6 fte LNV).
Onderzoek naar fysiologische parameters voor het vaststellen van de dorstdrempelwaarde bij
fokzeugen, om daarmee de waterbehoefte beter te schatten en zodoende de hoeveelheid
drijfmest te verminderen, zal in de eerste helft van 1994 worden afgerond, waarna vervolgonderzoek zal worden geformuleerd (1 fte LNV).
Onderzoek naar de voedingsfysiologische voederstrategie bij pluimvee zal worden afgerond.
In kuikens zal onderzoek naar factoren die de aminozuurabsorptie beïnvloeden, zich vooral
richten op de eiwitbron. Ook zullen enkele proeven ter vaststelling van de P-verteerbaarheid
van voeders bij varkens en pluimvee worden uitgevoerd indien hiervoor medefinanciering
wordt verkregen.
Andere relevante
programma's

124, 247

Indicatie omvang

totaal 20 mensjaar, waarvan 10ten laste van LNV

Projecten

79
1039
1040
370
369
365

Een fysiologische benadering van de aminozuurbenutting van slachtkuikens (ID,
C.W. Scheele)
Effect vangrondstoffenkeuze,Ca/P-verhouding enfytasetoepassing in mengvoeders
op de P-absorptie uit het maagdarmkanaal bij pluimvee (ID,J.D. van der Klis)
Fysiologische beperkingen aan de verlaging van het eiwitgehalte in pluimveevoeders (ID,J.P. Holsheimer)
Optimalisering van de voorziening met mineralen en spoorelementen en
vermindering van de uitscheiding door varkens (ID,A.W. Jongbloed)
Optimalisering van de aminozurenvoorziening en vermindering van de
stikstofuitscheiding bij varkens (ID, N.P. Lenis)
Zuur-base-evenwicht en het effect op de waterbehoefte, mestkwaliteit,
nutriëntenbenutting en diergezondheid van het varken (ID, Z. Mroz)
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Programma 201

Hydrologische en ecologische aspecten van verdroging

programmaleider

dr. J. Hoeks -SC-DLO

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1997

Samenvatting

Ditonderzoekprogramma beoogt eenbijdragete leverenaanhet Nationale Onderzoekprogramma
Verdroging, dat in 1993 op initiatief van V&W, LNV en VROM is gestart. Het onderzoekprogramma richt zicht op de oorzaken van de verdroging en de effecten van antiverdrogingsmaatregelen. Het vaststellen van beter onderbouwde dosis-effectrelaties, vooral ook voor de
effecten op de natuurlijke vegetatie, is noodzakelijk om een goede afweging van belangen
en het vaststellen van eventuele schaderegelingen mogelijk te maken.

Aanleiding

In een groot aantal natuurgebieden is sprake van matige tot ernstige verdroging als gevolg
van grondwaterstandsverlaging. De kennis voor een gedegen aanpak van de verdrogingsproblematiek is nog onvolledig.
Het anti-verdrogingsbeleid van de overheid heeft tot doel verdere verdroging van natuurgebieden te voorkomen en verloren gegane natuurwaarden te herstellen. Het voorgenomen
beleid gaat uit van een ombuiging zodat in het jaar 2000 het verdroogde areaal met 25% is
afgenomen in vergelijking met 1985. 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. Deze verkennende studie is vervolgens
de basis geweest voor het opzetten van een Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging.

Doel

Hetonderzoek zalenerzijds kennisen methoden opleveren,waarmee het anti-verdrogingsbeleid
kan worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld, en anderzijds operationele methoden voor
de uitvoering van dit beleid op provinciale en regionale schaal.Het betreft met name methoden
om abiotische en biotische effecten van waterhuishoudkundige ingrepen te voorspellen. Ook
zullen protocollen en methoden worden ontwikkeld voor de monitoring van abiotische en
biotische indicatoren van verdroging.

Planning

De voorgenomen activiteiten voor 1994 zijn:
- analyse van de oorzaken van verdroging in een tweetal voorbeeldgebieden (met medefinanciering van RIVM);
- onderzoek naar de grondwateraanvulling onder bos- en natuurterreinen;
- operationeel maken van agrohydrologische modellen voor berekening van nat- en
droogteschade in de landbouw;
- afleiden van relatief eenvoudige ingreep-effectrelaties voor het operationele waterbeheer
rondom natuurgebieden (met medefinciering van waterschappen);
- onderzoek naar mogelijkheden voor regeneratie van hoogvenen (met medefinanciering
van NBLF);
- opzetten van onderzoek naar aanpassingen in het bouwplan bij een beregeningsverbod;
- selectie van indicatoren voor monitoring van de verdrogingssituatie;
- opzetten van experimenteel onderzoek naar effecten van anti-verdrogingsmaatregelen op
natuurlijke vegetaties;
- analysevan beschikbare data van natuurgebieden ter onderbouwing van dosis-effectrelaties;
- opstellen van een standaard-meetprotocol voor de monitoring in natuurgebieden.

Andere relevante
programma's

120, 226, 227, 228, 231

Indicatie omvang

totaal 4 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

2176
2183
AGR018
xxx

Fochteloerveen (SC)
Bargerveen (SC)
Verdroging en alternatieve gewaskeuze (SC)
Ecohydrologie (IBN)
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Programma 202

Vruchtbaarheid en voortplanting bij landbouwhuisdieren

programmaleider

dr. J.Th. Gielen - ID-DLO

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het programma betreft verklarend onderzoek naar fysiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan een normaal verlopend voortplantingsproces, namelijk ontwikkeling en rijping
van gameten, bevruchting en ontwikkeling van het embryo. Met behulp van de gegenereerde
kennis kunnen verstoringen van natuurlijke en kunstmatig geïnduceerde voortplantingsprocessen gericht opgelost worden. Met behoud van gezondheid en welzijn voor het dier kan
het onderzoek tevens gebruikt worden om de methodes van kunstmatige voortplanting te
optimaliseren.

Aanleiding

In het kader van een duurzame dierlijke produktie zijn gewenste ontwikkelingen: een gezond
en vruchtbaar dier, alsmede verbetering van de kwaliteit van het dierlijk produkt en van de
produktiemethode. Verder zijn van belang: vergroting van de diversiteit en verhoging van de
toegevoegde waarde van de produkten, met duurzaamheid en behoud van economisch
perspectief als randvoorwaarden.
Het programma wil de komende jaren aan bovengenoemde doelstellingen bijdragen door
fundamenteel-strategisch onderzoek, met als resultaat het sturen in de richting van gezonde
en vruchtbare dieren en het verkrijgen van genetisch hoogwaardig fokmateriaal in relatief
grote aantallen voor verbetering van de kwaliteit en diversiteit van het dierlijk produkt. Voor
de lopende projecten binnen het huidige programma geldt voor de ontwikkeling van nieuwe
voortplantingstechnologieën, behoud van de vruchtbaarheidsstatus, alsmede het huidige
niveau van gezondheid en welzijn. Tijdens de planperiode zal nagegaan worden in hoeverre
met de kennis omtrent de fundamentele fysiologische mechanismen van de voortplanting
bijgedragen kan worden aan positieve beïnvloeding van vruchtbaarheid, gezondheid en
welzijn, zodat op termijn in samenhang met de Onderzoekprogramma's 'Fokkerij' en 'Stress
en adaptatie' en het in ontwikkeling zijnde project 'Pathofysiologie van de voortplanting'
inhoud gegeven kan worden aan deze kenmerken, die tot voor kort beschouwd werden als
de zogenaamde 'secundaire kenmerken'.
Op bedrijfsniveau is een goede bewaking van de vruchtbaarheid van groot belang. Daarom
wordt in het huidige programma ook gewerkt aan het ontwikkelen van immunodiagnostische
tests (on-line systemen envoor de boer handzame tests). Eenander probleem in deveehouderij,
namelijk de ongewenste geur van berevlees (beregeur), kan worden voorkomen door langs
immunologische weg beïnvloeden van fysiologische processen (immunomodulatie). Binnen
het programma wordt ook hieraan aandacht besteed.
Teneinde de ontwikkelingen in de dierlijke biotechnologie zinvol toe te kunnen passen in de
dierlijke produktie, moet parallel aan technologische ontwikkeling aandacht worden besteed
aan eventuele risico's en aan maatschappelijke en ethische aspecten. Het onderzoekprogramma
omvat daarom naast experimenteel onderzoek ook haalbaarheidsstudies, technologisch
aspectenonderzoek en risk assessment studies.

Doel

Hoofdthema 'Gameet- en embryofysiologie'
De beoogde projectresultaten zijn:
- Verlenging van de houdbaarheid van vloeibaar bewaard sperma tot 5dagen, alsmede het
verkrijgenvanmeer kennis rondfysiologische mechanismen vanbeschadiging en veroudering
bij vloeibaar bewaren en invriezen van varkens- en rundersperma (LNV en extern).
- Beschrijving van het mechanisme van zona-binding en het zona-bindend vermogen van
spermatozoa voor en na inseminatie (LNV).
- Kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van spermatozoa-populaties in het vrouwelijk
dier na inseminatie (LNV).
- Karakterisering vandegen-expressie en membraansamenstelling van haploïde spermatogene
cellen als basis voor het ontwikkelen van een immunologische scheidingstechniek van Xen Y-chromosoomdragende spermatozoa van het varken (LNV).
- Een methode voor embryoproduktie door middel van transvaginale follikelpunctie in
combinatie met in vitro-fertilisatie (LNV en extern).
- Inzicht in de relatie tussen de uitstoot van het eerste poollichaampje, respectievelijk de
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-

-

-

aanwezigheid van celcyclus gerelateerde eiwitten en de ontwikkeling van rundereicellen
in vitro.
Aanwending van de verkregen kennis omtrent de fysiologie van de voortplanting en
ontwikkelde voortplantingstechnologieën ten behoeve van onderzoek naar weefselspecifieke expressie van genen in de melkklier van genetisch gemodificeerde runderen
(LNV en extern).
Kennis met betrekking tot de differentiatie van embryonale cellen, alsmede de isolatie,
het kweken en het instandhouden van embryonale stamcellijnen (LNV).
Betekenis van de verkregen resultaten van in vitro-studies voor de in vivo-situatie met
betrekking tot relevante 'secundaire kenmerken' (LNV en extern).
Inzicht in mogelijke gevolgen voor vruchtbaarheid, gezondheid en welzijn van het dier bij
toepassing van nieuwe voortplantingstechnieken middels technologisch aspectenonderzoek
(TA), onderzoek naar ethische aspecten en een zogenaamde risk assessment studie (LNV
en extern).
Inzicht op basis van een haalbaarheidsstudie (met TA-elementen) of het op economische,
foktechnische alsmede op maatschappelijke gronden zinvol is expertise op te bouwen met
betrekking tot nieuwe voortplantingstechnieken bij het varken (LNV en extern).

Hoofdthema 'Immunomodulatie en -diagnostiek'
De beoogde projectresultaten zijn:
- Een methode voor het onderdrukken van beregeur door éénmalig, ongeveer drie weken
voor het slachten, monoclonale antistoffen tegen GnRH intramusculair toe te dienen
(LNV).
- Een voor de praktijk geschikte, eenvoudig uit te voeren drachtigheidstest bij varkens op
basis van het oestrogeengehalte in mest (LNV).
Planning

LNV-activiteiten:
- Isolatie van embryonale cellen met alsdoel een inventarisatie van de cel-substraatinteracties
tussen embryonale cellen in vitro.
- Afronding project bepaling oestrogenen in mest als fysiologische parameter.
- Afronding studies met monoclonale antistoffen tegen GnRH om beregeur te onderdrukken.
- Technologisch aspectenonderzoek met betrekking tot immunosterilisatie als alternatief
voor chirurgische castratie van mannelijke vleesvarkens ter voorkoming van beregeur.
- Onderzoek naar de haploïde expressie in spermatiden van genen van de geslachtschromosomen.
- Beschrijving (kwalitatief en kwantitatief) van spermatozoa in de tractus genitalis.
- Beschrijving zona-bindingsplaatsen op spermatozoa en bestudering binding aan de zona.
- Technologisch aspectenonderzoek met betrekking tot nieuwe voortplantingstechnieken in
de varkenshouderij.
Activiteiten die (mede) extern gefinancierd worden:
- Onderzoek naar cel-cel-interacties, in vivo en in vitro, en hun relatie tot de differentiatie
van embryonale cellen.
- Verkrijgen van de nakomelingen van de genetisch gemodificeerde stier Herman ten
behoeve van gezondheids- en welzijnsonderzoek.
- Ontwikkelen van een methode voor produktie van embryo's middels transvaginale
follikelpunctie en in vitro-maturatie.
- Inzicht in de regulatie ven de celcyclus tijdens de maturatie van rundereicellen.
- Verbetering van spermaconservering bij het varken.

Andere relevante
programma's

63, 69, 186, 214

Indicatie omvang

totaal 16 mensjaar, waarvan 11ten laste van LNV

Projecten

3101
3102
3104
3131
3133
3134
3162

Implantatie van genetische gemodificeerde embryo's (ID,A. van der Schans)
Transvaginale follikelpunctie onder echografische geleiding voor het verzamelen
van oöcyten (ID,A. van der Schans)
Maturatie van rundereicellen (ID)
Scheiden van X- en Y-chromosoom dragende spermatozoa van het varken (ID,
T.van der Lende)
Differentiatie van embryonale cellen (ID, M.L. Boerjan)
Cel-cel-interacties, in vivo en in vitro, en hun relatie tot de differentiatie van
embryonale cellen van het varken (ID, M.L. Boerjan; LUW, H.W.J. Stroband)
Verbetering van spermaconservering (ID, H. Woelders)

162

3163
3164
3165
3291
3401

3402

3594

Gameetinteractie bij het rund. Capacitatie, spermiëntransport en zona-binding
(ID, H. Woelder)
Gameetinteractie bij het varken. Capacitatie, spermiëntransport en zona-binding
(ID, H. Woelders)
Diepvriezen van beresperma (ID, H. Woelders)
Onderdrukking vanberegeur door middelvanpassieveimmunisatie met monoclonale
antilichamen tegen GnRH (ID,T. van der Lende)
Technologisch aspectenonderzoek:
Immunosterilisatie als alternatief voor chirurgische castratie van mannelijke
vleesvarkens ter voorkoming van beregeur (ID,T.van der Lende)
Invasieve voortplantingstechnieken bij landbouwhuisdieren (FD, B. Colenbrander;
ID, J.Th. Gielen)
Nieuwe voortplantingstechnieken in de varkenshouderij (ID,T.van der Lende)
Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van risicoanalysestudies van voortplantingstechnieken bij het rund (ID,J.Th. Gielen, A. van
der Schans)
Drachtigheidsdiagnose bij het varken op basis van oestrogenen in mest (ID,T. van
der Lende)
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Programma 203

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

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het onderzoek isgericht op het aangeven van de mogelijkheden voor, en de economische en
structurele gevolgen van aanpassingen in bedrijfsvoering en management om te voldoen aan
de eisen van milieu en diergezondheid, en welzijn voor bedrijven en sectoren. Deelactiviteiten
hierin zijn het ontwikkelen van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem ter ondersteuning van
het management en het aangeven van de perspectieven van de biologische land- en tuinbouw.

Aanleiding

Bij het streven naar een meer concurrerende, duurzame en veilige landbouw bestaat een
grote behoefte bij ondernemers in en rond de primaire bedrijven, instanties en beleidspartners
aan informatie over de economische en structurele gevolgen voor de individuele bedrijven
van de veranderingen in omgevingsvariabelen en technologische ontwikkeling. Dit kan
betreffen, veranderingen in overheidsoptiek en -beleid, in markt- en prijsverhoudingen en
-structuren, maatschappelijke en consumentenvoorkeuren. Detoenemende zorg voor milieu
en natuur eist dat ondernemers dezezorg integreren in de bedrijfsvoering en het management.
Dit leidt tot veranderingen in produktiemethode, waardoor veelal de kostprijs van de voortgebrachte produkten stijgt. De segmentatie van de consumentenmarkt neemt voortdurend
toe. De markt biedt dan ook meer mogelijkheden voor de afzet van milieuvriendelijk
geteelde produkten met een hogere kostprijs.
Uit deze ontwikkelingen kunnen de volgende probleemstellingen voor bedrijven en beleidsinstanties worden afgeleid.
- Wat zijn de economische en bedrijfsstructurele consequenties voor de bedrijven als
tegemoetgekomen wordt aan de eisen voor milieu, en diergezondheid en -welzijn?
- Hoe kunnen de agrarische ondernemers bij hun management worden ondersteund door
bedrijfsinterne milieuzorgsystemen?
- Wat zijn de marktkundige en economische perspectieven van de biologische land- en
tuinbouw?
- Welke relatie is er tussen de levensvatbaarheid van bedrijven en die van bedrijfstakken?

Doel

Met dit onderzoek wordt beoogd het beleid en beslissingen van overheid, georganiseerd
bedrijfsleven, ondernemers en voorlichters te ondersteunen. Ook het onderzoekbeleid op dit
terrein kan ondersteund worden. Het programma wordt in zeer belangrijke mate bepaald
door specifieke en betaalde opdrachten van bedrijfsleven en overheid.
De volgende deelprogramma's zijn te onderscheiden.
Bedrijfsontwikkeling
Het onderzoek heeft als doel het verkrijgen en geven van inzicht in aanpassingsmogelijkheden
van management, bedrijfsvoering en bedrijfsstructuur teneinde tegemoet te komen aan eisen
van markt, milieu, natuur, diergezondheid en welzijn dieren. Ook de rol en vormen van
management wordt nader bekeken.
Milieuzorgsystemen
Deontwikkeling vanbedrijfsinterne milieuzorgsystemen in land-entuinbouw ende economische
evaluatie hiervan. Deze bestaat uit de methodische ondersteuning van de opzet van bedrijfsinterne milieuzorgsystemen, de ontwikkeling en het gebruik van milieukengetallen ten
behoeve van het management, en de ontwikkeling en toepassing van expertsystemen zoals
global detector en milieu-detector.
Biologische land- en tuinbouw
De perspectieven van biologische land- en tuinbouw. Dit bestaat uit het bijhouden van boekhoudregistraties van bedrijven in alle takken van land- en tuinbouw die beschikken over
voldoende professioneel geleide bedrijven, de economische analyse van biologische bedrijfssystemen (rentabiliteit en inkomensvorming), onderzoek naar de structurele ontwikkeling van
deze sector, analyse van de afzetperspectieven en oplossingsgerichte advisering.
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Continuïteit van bedrijven en sectoren
Het onderzoek heeft als doel het verkrijgen van inzicht in de continuteitsperspectieven van
bedrijven en sectoren in land- en tuinbouw en visserij op basis van verwachte ontwikkelingen
inexternefactoren,bedrijfsomvang, bedrijfsontwikkeling enfinanciële kenmerken vanbedrijven.
De resultaten geven tevens inzicht in de mate van bedrijfsbeëindiging op basis van bedrijfsomstandigheden en financiële positie van individuele bedrijven.
Planning

Bedrijfsontwikkeling
In 1994worden publikaties verwacht over een bedrijfsvergelijkend onderzoek op melkveebedrijven met een hoge melkproduktie per koe, over verschillen in arbeidsbelasting op
melkveebedrijven en over de bedrijfsontwikkeling en rentabiliteit van bedrijven in diverse
takken van land- en tuinbouw en visserij. Verder zal een representatief bedrijfsmodel voor de
akkerbouw worden voltooid. In de visserij heeft een onderzoek plaats naar de mogelijkheid
om kotters aan meerdere visserijen (multi-purpose-schepen) deel te laten nemen en onderzoek
naar de technische capaciteit en produktiviteit van de boomkorvloot. In de tuinbouw wordt
onderzoek verricht naar de perspectieven van diverse tuinbouwsectoren (boomkwekerij,
vaste-plantenteelt, kamerplantenteelt), onderzoek naar de mogelijkheden, gevolgen en
beperkingen van produktidentificatie en onderzoek naar de internationale concurrentiepositie
van de perenteelt in Europa.
Milieuzorgsystemen
In 1994zal worden gepubliceerd over de wijze van management en de bedrijfsuitkomsten op
bedrijven met duurzame melkveehouderij. Voorts zal er gewerkt worden aan de ontwikkeling
van milieu-detector en aanpassing hiervan voor toepassing bij milieuzorgsystemen.
Biologische land- en tuinbouw
De documentatie en analyse worden voortgezet van BD-en EKO-studiebedrijven in landbouw
en vollegrondsgroenteteelt.
Continuïteit van bedrijven en sectoren
Er zal verder gewerkt worden aan het ontwikkelen van een instrument waarmee voor landen tuinbouwbedrijven relevante ontwikkelingen kunnen worden vertaald in gevolgen voor de
continuteit van de bedrijven en vervolgens voor de economische ontwikkeling van de sector.
Het programma wordt in 1994 gefinancierd uit betaalde opdrachten van overheid en
bedrijfsleven.

Andere relevante
programma's

104, 129, 245, 248

Indicatie omvang

totaal 12 mensjaar, waarvan 2ten laste van LNV

Projecten

20602
30501
30503
30504
30505
30506
30507
30508
30509
30510
30602
30603
40503
50601/3
50610
40501
40602
40601
xxx

Maatschappelijke aspecten van produktidentificatie (LEI)
Onderzoek aan moderne bedrijfssystemen in de melkveehouderij (LEI,
C.H.G. Daatselaar)
Inkomensverschillen in de melkveehouderij (LEI,C.H.G. Daatselaar)
Rentabiliteit bij de rundvleesproduktie (LEI, B.W. Zaalmink)
Rentabiliteit bij de schapenhouderij (LEI, B.W. Zaalmink)
Rentabiliteit bij de geitenhouderij (LEI, B.W. Zaalmink)
Werkzaamheden op de Proefboerderij Waiboerhoeve/Proefstation Rundveehouderij
(LEI, P.B. de Boer)
Werkzaamheden op het Proefstation voor de Varkenshouderij (LEI, D.W. de Hoop)
Werkzaamheden op het Spelderholt (LEI,P.L.M. van Horne)
Werkzaamheden op het PAGV (LEI,S.E.M. Janssens)
Gevolgen van technologische ontwikkelingen (LEI, D.W. de Hoop)
Bedrijfsmodel voor de akkerbouw (LEI,S.E.M. Janssens)
Nieuwe bedrijfssystemen voor de boomkwekerij (LEI, N.S.P. de Groot)
Sectorenonderzoek aan de rondvisvloot (LEI,J.W. de Wilde)
Onderzoek aan de produktiviteit van de visserij (LEI,P.Salz)
Projecten van beperkte omvang in het kader van de detacheringen op tuinbouwproefstations (LEI, D. Meijaard)
Bedrijfsontwikkeling in de boomteelt onder invloed van technische vernieuwing
en milieuwetgeving (LEI)
Internationale concurrentiepositie van de perenteelt in Europa (LEI, D. Meijaard)
Structuur en perspectief van de vaste-plantenteelt (LEI)
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xxx
30502
30405
30418
30420
xxx
30906
40304

Perspectieven en consequenties van mechanisering/automatisering in de
kamerplantenteelt (LEI)
Management op duurzame melkveebedrijven (LEI, B.W. Zaalmink)
Expertsysteem voor melkveebedrijven (LEI, D.W. de Hoop)
Milieudetector (LEI, D.W. de Hoop)
Bedrijfsinterne milieuzorgsystemen (LEI,W.H.G.J. Hennen)
Vergelijking van economische perspectieven voor geïntegreerde teelt met
gangbare en bd/eco-teelt in de vollegrondsgroentesector (LEI)
Alternatieve landbouw (LEI, P.B. de Boer)
Continuïteit van land- en tuinbouwbedrijven en ontwikkeling van land- en
tuinbouwsectoren, toegepast op glastuinbouw (LEI, M. Mulder)
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Programma 204

Bedrijfsvoering van bos en natuur in het landelijk en stedelijk gebied

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma richt zich op twee centrale aandachtsvelden, namelijk de bedrijfsvoering van
bos en natuur, en de ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling. Het onderzoek is
gerangschikt in vijf deelprogramma's: bedrijfsvoering van natuur; bedrijfsvoering van bos;
gemeentelijke groenzorg en ecologie van de stad; recreatie- en gebruiksonderzoek aan bos,
natuur en groen; en tenslotte organisatie en middelenbeheer van bos, natuur en groen.

Aanleiding

Vanaf het midden van de jaren zeventig zijn tal van onderzoeken verricht naar deelvraagstukken betreffende de maatschappelijke wenselijkheid en economische haalbaarheid van de
instandhouding en ontwikkeling van natuur, bos en groen, binnen de ecologische, ruimtelijke
entechnische randvoorwaarden. Implementatie vandeonderzoekresultaten bij de bedrijfsvoering
isvoor een gedeelte uitgebleven.
Uit de hardnekkigheid waarmee dezelfde vraagstukken steeds weer opdoemen, blijkt de
complexiteit en het grote belang ervan. De problemen liggen op twee vlakken; enerzijds
vraagt bedrijfsvoering om een synthese van onderzoekresultaten, en dus een multidisciplinaire
aanpak. Anderzijds iseen praktische vraag uit de bedrijfsvoering vrijwel nooit direct te vertalen
in een onderzoekvraag, omdat de symptomen van een probleem zelden optreden op de plek
waar de oplossing moet worden gezocht. Dit onderzoekprogramma 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 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, methoden en technieken
waarmee bos- en natuurbeherende organisaties in landelijk en stedelijk gebied tot een betere
bedrijfsvoering kunnen komen. Voor LNV isvan belang dat hiermee de beherende organisaties
worden geholpen zelfstandig bijdragen te leveren aan een duurzame instandhouding van de
maatschappelijke functies van bos en natuur. De beherende organisaties worden geholpen bij
het oplossen van concrete knelpunten in de bedrijfsvoering. Voor dit doel worden kennis en
methoden afgestemd op de verschillende besluitvormingsniveaus (bestuurder, manager,
uitvoerder en gebruiker) en op deverschillende terreintypen (bossen, natuurterreinen, stedelijk
groen). De additionele doelen per deelprogramma zijn:
- Bedrijfsvoering natuur
Ontwikkelen en onderhouden van methoden waarmee de effectiviteit en efficiëntie van het
gevoerde beheer en beleid in natuurterreinen en natuurbedrijven kan worden gemeten.
- Bedrijfsvoering bos
Ontwikkelen van planningsmethoden en bestuurlijke informatie voor een doelgerichte en
doelmatige sturing van bosbeherende organisaties met een meervoudige doelstelling,
teneinde eenbijdragete leverenaaneen betere bedrijfseconomische positievan busbedrijven,
met behoud van de maatschappelijke functies die bossen vervullen.
- Gemeentelijke groenzorg en ecologie van de stad
Ontwikkelen van inzichten, theorieën, modellen en richtlijnen voor de besluitvorming
inzake het groen in het kader van een ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling.
Recreatie- en gebruiksonderzoek bos, natuur en groen
Ontwikkelen van inzicht in de omvang, de mogelijkheden en de gevolgen van het recreatief
gebruik van bossen, natuurterreinen en stedelijk groen ten behoeve van de beleidsvorming
ten aanzien van recreatie en gebruik, en als bijdrage aan de beslismethoden voor bos,
natuur en groen.
Organisatie en middelenbeheer bos, natuur en groen
Ontwikkelen van inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van
bedrijfsmiddelen in groenbeherende organisaties. De resultaten dienen in geaggregeerde
vorm als input bij de beslismodellen voor bos, natuur en groen.

Planning

De LNV-activiteiten bestaan uit de verdere uitwerking van de diverse modellen en methoden
aan de hand van cases die zich aandienen. De activiteiten die (mede) extern gefinancierd
worden richten zich op de beantwoording van concrete bedrijfsvoerings- en
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bestuursvraagstukken in de volgorde waarin ze zich aandienen. Daarbij geldt steeds als toets
dat ze moeten bijdragen aan de verdere methode- en modelontwikkeling.
Bedrijfsvoering natuur; planning en evaluatie terreinbeheer
LNV-activiteiten:
- Inventarisatie: ontwikkelen van (heide)classificatiesysteem en methode van inventariseren.
- Systeemanalyse ensysteembeschrijving: benoemen van sleutelfactoren, ecologische randvoorwaarden, stuurvariabelen, ecologie specifieke organismen, referentiebeelden en methoden.
- Doelcriteria voor 'verscheidenheid' in de natuur: beschrijving van verscheidenheid in
relatie tot terreinkenmerken, beschrijving van ecologische betekenis terreinheterogeniteit.
- Beheersmaatregelen: beschrijving van ecologische betekenis beheer en inrichting.
Activiteiten voor derden:
- Advisering van eigenaars en beheerders van heideterreinen en andere natuurterreinen.
Bedrijfsvoering bos; planning en economie
LNV-activiteiten:
- Strategische planning: eerste implementatie in nog te selecteren bosgebied.
- Tactische planning: operationaliseren van planningsmethode (op PC).
- Economische analyse en evaluatie: verdere ontwikkeling van theorie bedrijfseconomische
aspecten van maatschappelijke functies.
Activiteiten voor derden:
- Houtoogstprognosesysteem: verdere ontwikkeling van versie 3, zoeken naar modulaire
vorm in verband met koppeling aan bestaande systemen voor bosbedrijfsplanning en
-inventarisatie.
- Toepassing van methoden voor economische analyse enfunctiewaardering bij bosbeherende
organisaties.
Gemeentelijke groenzorg en ecologie van de stad
LNV-activiteiten:
- Planning, gebruik en beheer van de stedelijke groene ruimte; ontwikkeling van toepasbaar
concept voor integratie invalshoeken (planning, gebruik en beheer) en ruimtelijke schaalniveaus (stad(sgewest), wijk, beplanting) aan de hand van de praktijk in 3 of 4 gemeenten.
- Ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling: verdere uitwerking van het bouwstenenprincipe aan de hand van een praktijksituatie.
- Ecologisch groenbeheer: ontwikkeling van richtlijnen naar aanleiding van evaluaties,
ontwikkeling van handboeken.
Activiteiten voor derden:
- Oplossen van praktijkvraagstukken met betrekking tot ecologisch groenbeheer, ecologisch
verantwoorde stedelijke ontwikkeling, besluitvormingsprocessen aangaande het groen en
plannings- en inrichtingsvraagstukken stedelijke groene ruimte.
Recreatie- en gebruiksonderzoek bos, natuur en groen
LNV-activiteiten:
- Recreatieve kwaliteitscriteria: verdere ontwikkeling en toetsing van model.
- Interactie recreatie-natuur: dosis-effect- en sturing-gedragonderzoek.
- Vraag en aanbod: verfijning van enquête- en interviewmethoden.
Activiteiten voor derden:
- Analyse van recreatieve vraag en aanbod in concrete bos- en natuurgebieden.
Organisatie en middelenbeheer bos, natuur en groen
LNV-activiteiten:
- Produktieproces en kwaliteitsbewaking: ontwikkelen van tijd- en kostennormen voor
aanleg en onderhoud, kosten van houtoogst, kosten van de stedelijke groene ruimte.
Activiteiten voor derden:
- Actualiseren van het praktijkboek voor bos, natuur en stedelijk groen: 'Groenwerk'.
- Maatregelen voor het terugdringen van gebruik van chemische middelen en voor
verwerking groenrestprodukten.
Andere relevante
programma's

11, 12, 22, 24, 43, 101, 104, 115, 120, 196, 205, 206, 207, 227, 228, 229, 230, 231
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Indicatie omvang
Projecten

totaal 20 mensjaar, waarvan 15ten laste van LNV
10301
13064
10497
13027
13095
13028
13043
13070
13091
13097
13075
13077
13080
13122

Heideonderzoek (IBN, de Molenaar)
Heidebeheer (IBN, Peltzer)
Toepassing HOPSY-2en ontwikkeling HOPSY-3 (IBN, Hinssen)
Planningsmethoden (IBN, Hinssen)
Beslissingsmodellen strategische planning/Case study strategische planning (IBN,Bos)
Bedrijfseconomische evaluatie bosbeheersvormen (IBN, Hekhuis)
Economische waardering niet-marktbare produkten/Case-study integratie
bosfuncties (IBN, Bos)
Stadsbossen (IBN, Augustijn)
Ecologisch verantwoorde stedelijke ontwikkeling (IBN, Tjallingii)
Binnen- en buitenstedelijk groen (IBN, Hinssen)
Groenwerk, praktijkboek voor bos, natuur en stedelijk groen (IBN, Sluijsmans)
Effectiviteit en efficiëntie gemeentelijk groenbeheer (IBN, Sluijs-mans)
Gebruik geautomatiseerde groenbeheerssystemen (IBN, Sluijsmans)
Tools vermindering chemische bestrijdingsmiddelen (IBN, Sluijs-mans)
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Programma 205

Terreinbeheer

programmaleider

dr. W. Vos - IBN-DLO

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen en toetsen van effectieve beheersmaatregelen
in natuurterreinen, bossen en beplantingen in stad en landschap. De mate van effectiviteit
wordt gerelateerd aan de gewenste functievervulling van de verschillende terreintypen. Het
onderzoek is praktijkgericht en zowel experimenteel als empirisch van karakter. Belangrijke
Produkten zijn beheersystemen en -methoden op basis van geschiktheid van de groeiplaats,
waarbij duurzaamheid, biodiversiteit en betaalbaarheid belangrijke invalshoeken zijn.

Aanleiding

De beheerders van natuurterreinen, bossen en beplantingen worden geconfronteerd met
afnemende budgetten of inkomsten enerzijds en met een toenemend maatschappelijk belang
van natuur en milieu anderzijds. De maatschappelijke veranderingen volgen elkaar sneller op
dan dat de ecosystemen zich kunnen aanpassen. Op dit moment is er toenemend besef van
het belang van duurzamere en natuurlijkere beheerssystemen. De financiële druk maakt het
daarnaast nodig inkomsten uit de terreinen te genereren door zowel de verkoop van hout,
als door het marktbaar maken van andere produkten. De verwachting is dat deze financiële
druk nog zal toenemen. De wisselende en veelzijdige vraag naar de produkten van natuur en
landschap, en de moeilijkheid snel veranderingen te realiseren, leidt tot de strategie om te
beschikken over een gevarieerd aanbod van terreinkenmerken en produkten. Op deze wijze
is bos en natuur geschikt voor het multifunctionele gebruik. Op regionaal en bedrijfsniveau
kan dat door het creëren van een zekere diversiteit aan ecosystemen, respectievelijk in het
landschap en op het bedrijf. Deze ruimtelijke ordenings- en inrichtingsvraag is een aandachtspunt voor programma 204-IBN en de programma's van SC-DLO.
Bossenzijnvoor meerfuncties geschiktte maken door ondermeer menging en ongelijkjarigheid.
Een speerpunt in het programma Terreinbeheer is dan ook de omvorming van bestaande
bossen in deze richting. Daarbij staat de vraag centraal op welke wijze een bepaalde vorm
van multifunctionaliteit te bereiken is, uitgaande van bestaande situaties. Dit betekent dat
verschillende beheersregimes en-maatregelen geëvalueerd moeten worden naar functievervulling
op ecosysteemniveau.
In de EG-Richtlijn 2080 en in het Meerjarenplan Bosbouw wordt uitbreiding van het bosareaal
en houtteelt door landbouwbedrijven nagestreefd. 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. Heel in het algemeen geldt dat er een verschuiving plaatsvindt van
bosbouwkundige aandacht op het niveau van de opstand naar de plaats van bos in het
landelijk gebied: economisch (ondermeer op landbouwbedrijven), sociaal-cultureel (in verband
met leefbaarheid en recreatie) en ecologisch (in de Ecologische Hoofdstructuur, maar ook als
regulator van klimaat, waterhuishouding, verontreinigende en verzurende stoffen).
Ten aanzien van natuurterreinen is nog steeds de vraag aan de orde van de effectiviteit van
maatregelen in verschillende landschappen. Belangrijke criteria hierbij zijn biodiversiteit en
karakteristiciteit. En een actuele problematiek blijft die van de compatibiliteit van de natuurfunctie met produktie, recreatie, infrastructuur, enz.
Daarnaast beoogt het beheersonderzoek deeffecten van beheersmaatregelen op bioindicatoren
in natuurterreinen aan te tonen. Hiermee wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van een
passend instrumentarium (zoals in de vorm van decision support systems) voor beheerders,
dat zowel inzetbaar is op het niveau van een beperkt terrein als op het niveau van het
geïntegreerde landschapsbeheer.

Doel

Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen en toetsen van effectieve beheersmaatregelen
in natuurterreinen, bossen en beplantingen in stad en landschap.
Het onderzoek in de planperiode wil ten aanzien van bomen eerst de theoretische basis
leveren voor een op multifunctionaliteit gericht bosbeheer. De evaluatie van beheersregimes
vindt plaats in proefvelden en geselecteerde bostypen op basis van criteria als duurzaamheid.
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biodiversiteit, opbrengst en kosten. Voor de bosuitbreiding op landbouwgronden wordt
voortgebouwd op bestaande kennis over aanleg en onderhoud van bossen, waarbij de rol
van deze bossen zowel economisch als ecologisch en landschappelijk geëvalueerd wordt.
Duurzaamheid van bossen en beplantingen heeft de aandacht, waarbij vitaliteit en sterfte
beschouwd worden als indicatoren van de stabiliteit van bossystemen en hun beheer.
Voor het groenbeheer is een op groeiplaatsonderzoek gebaseerd instrumentarium voor
aanleg en beheer van landschappelijke beplantingen, en voor duurzame boomverzorging en
natuurlijke kwaliteiten in een stedelijke omgeving van groot belang. Een integratie met
faunistisch onderzoek wordt nagestreefd. Hetgebruikswaardeonderzoek moet een expertsysteem
opleveren dat commercieel uitgegeven zal worden. Ook de uitgifte van bomen geschiedt op
commerciële basis.Hetgebruikswaardeonderzoek aanbomenvoor bossenwordt in toenemende
mate gekoppeld aan beheermaatregelen. De nadruk wordt gelegd op genetische biodiversiteit
van inheemse soorten van bomen en struiken. Autecologische kennis moet de basis leveren
voor een op de groeiplaats afgestemd natuur- en landschapsbeheer.
Het vergelijkend effectiviteitsonderzoek naar combinaties van maaien en begrazen bij
verschillende grondwaterregimes in natuurterreinen, wordt in de planperiode opgezet en in
meerjarige experimenten uitgewerkt. Voor verschillende combinaties van maatregelen in
beheersregimes in korte vegetaties wordt aangegeven welke ecologische kwaliteiten bereikt
kunnen worden, zowel botanisch en faunistisch als technisch en economisch. De prioriteit ligt
bij de door eutrofiëring beïnvloede natte terreinen en de zogenaamde relatienotagronden in
het veenlandschap en in droge gebieden.
Planning

In 1994 zal het afronden van lopende projecten nog domineren naast de opzet van nieuw
onderzoek naar methoden voor geïntegreerd bosbeheer en het beheer van korte vegetaties.

Andere relevante
programma's

n.v.t.

Indicatie omvang

totaal 20 mensjaar, waarvan 15ten laste van LNV

Projecten

10028
100280001
100280002
100280003
100280004
100280005
100280006
100280007
100280008
100280009
100280010
10031
100310001
100310002
100310003
100310004
100310005
10154
10202
10230
10309
10314
10316
10318
10335
10359
103590002
10360
10366
10368
10376
10385

Selectie en vermeerdering van loofbomen voor de bosbouw (IBN, S.M.G. de Vries)
Selectie en vermeerdering van populieren (IBN, S.M.G. de Vries)
Selectie en vermeerdering van wilgen (IBN, S.M.G. de Vries)
Selectie en vermeerdering van es (IBN, S.M.G. de Vries)
Selectie en vermeerdering van boskriek (IBN, S.M.G. de Vries)
Selectie en vermeerdering van esdoorn (IBN, S.M.G. de Vries)
Selectie en vermeerdering van els (IBN, K. Jager)
Selectie en vermeerdering van berk (IBN, K. Jager)
Selectie en vermeerdering van beuk (IBN, K. Jager)
Selectie en vermeerdering van eik (IBN, K. Jager)
Selectie en vermeerdering van iep (IBN, S.M.G. de Vries)
Selectie envermeerdering van naaldbomen voor de bosbouw (IBN,S.M.G.deVries)
Selectie en vermeerdering van Pinus (IBN, S.M.G. de Vries)
Selectie en vermeerdering van Douglas (IBN, S.M.G. de Vries)
Selectie en vermeerdering van Picea (IBN, S.M.G. de Vries)
Selectie en vermeerdering van Lariks (IBN, S.M.G. de Vries)
Selectie en vermeerdering van Abies (IBN, K.G. Kranenborg)
Relatie groeiplaats en groei Robusta-populier (IBN,J.van den Burg)
Biologische bestrijding satijnvlinder met behulp van lokstof (IBN)
Sphaerops/s-rapportage (IBN)
Grondwaterstanden engroei boomsoorten (Geestmerambacht) (IBN, J.vanden Burg)
K-Mg bemesting in Pinusbossen (IBN,J.van den Burg)
PK-Ca-Mg bemesting groveden Harderwijk (IBN)
PK-Ca-MG bemesting douglas en eik (IBN,J.van den Burg)
Verbetering registratie Insektenplagen (IBN, L.G. Moraal)
Gezondheidsproblemen bij de eik (IBN,A. Oosterbaan)
Insektenbestrijding en bemesting van de vitaliteit van verzwakte opstanden van
zomereik (IBN, CA. van den Berg)
Ontwikkeling bosdoeltypen (IBN)
Groei en opstandskenmerken grove den (IBN, E.J. Dik)
Groei en opstandskenmerken diverse boomsoorten (IBN, E.J. Dik)
Groei en groeiruimte naaldbomen (IBN, E.J. Dik)
Groei boomsoorten Oost-Flevoland (IBN,A. Oosterbaan)
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10392
103920001
103920002
103920003
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
13040
13047
13048
13049
13053
13056
10351
10353
10355
10507
10514
10515
13016
13033
13059
13104
13105
203760010
203760011

Beheersmaatregelen voor de begeleiding van natuurlijke verjonging van beuk,
eik, douglas en grove den (IBN, A. Oosterbaan)
Beuk (IBN,A. Oosterbaan)
Eik (IBN, CA. van den Berg)
Grove den (IBN, G.J. Maas)
Douglas (IBN,A. Oosterbaan)
Deschampsia en natuurlijke verjonging groveden (IBN)
Verloop groei Robusta-populier op diverse groeiplaatsen (IBN)
Bestrijding van de dennescheerder met behulp van vangstam (IBN)
Potproef stikstof-enzwavelbemesting mettwee P-trappen (IBN,IBN,J.vanden 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)
P-K-Mg-bemesting van Japanse lariks in de Peelregio (IBN,J.van den Burg)
Gebruik van Ambush tegen de grote dennesnuitkever (IBN)
Invloedvanvolle-boom-oogstmethodeopbodemvruchtbaarheid (IBN,J.vanden 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 en veengronden (IBN,J.P. Peeters)
Samenhangtussenbemesting,groei en luizenaantasting indePeel(IBN,L.G. Moraal)
Syntaxonomie en synecologie Nederlandse bossen en struwelen op basis
vegetatie-opnamen (IBN)
Invloed klimatologische factoren op ontstaan plagen bosinsekten (IBN, P.Grijpma)
Containerplantsoen douglas en grove den in vergelijking met traditioneel geteeld
plantsoen (IBN,A. Oosterbaan)
Evaluatie wijde, in vergelijking met dichte plantverbanden (IBN,A.F.M. Olsthoorn)
De blad- en naaldsamenstelling van opstanden in het Nederlandse zandgebied in
relatie tot bodemverzuring en stikstofbelasting (IBN)
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)
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)
Rapport grondbewerking enonderhoud in landschappelijke beplanting (IBN,K.Jager)
Rapport bodembedekkers in stedelijk groen (IBN)
Invloed doorwortelbare ruimte en kwaliteit plantgatmengsels (IBN,J.P. Peeters)
Vitaliteitskenmerken van stadsbomen (IBN,J. Kopinga)
Invloed van bomen en beplantingen op het wegdek (IBN,J. Kopinga)
Onderzoek oeverstabiliteit en bewortelingstoestand beplanting Bijloop (IBN,
W. Schuring)
Onderzoek naar verdamping enkele stadsbomen en 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)
Commercialisatie van uitgangsmateriaal (IBN, S.M.G. de Vries)
Effect wortelsnoei opwaterverbruik van bomen in de aanlegfase (IBN,W. Schuring)
Natuurontwikkeling in korte vegetaties (IBN, G. Londo)
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 subtropen

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma wordt uitgevoerd in meerjarige grote samenwerkingsprojecten waarin diverse
onderzoekorganisaties in Nederland en in ontwikkelingslanden participeren. Het onderzoek
richt zich op methodieken en technieken van natuurontwikkeling die moeten leiden tot
duurzame landgebruiksvormen met een hoge, stabiele biodiversiteit. Natte (wildhout)bossen,
droge 'woodlands', en wetlands zijn de gebieden waarin onderzoek wordt gedaan.

Aanleiding

In praktisch alle tropische en subtropische regio's issprake van een sterke degeneratie van
ecosystemen door een complex van factoren waarin bevolkings- en ontwikkelingsdruk een
hoofdrol spelen. Direct hieraan gekoppeld zijn de problemen van behoud, bescherming,
herstel en duurzaam beheer van de ecologische waarden (produktie en natuur) van deze
systemen, zowel in urbane als in rurale gebieden.

Doel

Doel van het programma is het ontwikkelen en overdragen van op de tropen en subtropen
gerichte kennis op het gebied van bescherming, herstel en duurzaam beheer van de natuurlijke
hulpbronnen bos en natuur, door middel van onderzoek, advisering, training en voorlichting.
Belangrijke vragen bij het onderzoek zijn:
- Wat zijn de natuurwaarden van een oorspronkelijk, onaangetast ecosysteem-type
(referentiebeeld)?
- In hoeverre zijn de natuurwaarden gedegenereerd in kwalitatief en kwantitatief opzicht?
- Welke methoden en maatregelen kunnen effectief worden ingezet om natuur- en
produktiewaarden te behouden en/of te herstellen?
- Bij welke randvoorwaarden is gebruik van natuurlijke hulpbronnen duurzaam in een
ecologische context?
- Bij welke vormen van planning en bedrijfsvoering kunnen ecologische functies (produktieen natuurwaarden) optimaal en duurzaam worden benut?
Het zoeken naar antwoorden op deze vragen gebeurt door geïntegreerd ecologisch, beheerstechnisch en sociaal-economisch onderzoek in diverse projecten met specifieke doelstellingen
met bijbehorende te verwachten resultaten.

Planning

In 1994zal de meeste aandacht zich richten op het zwaartepunt herstel. Belangrijke activiteiten
zijn hier het aanleggen van grote experimentele natuurlijke en kunstmatige verjongingsproefperken van regenbossoorten en autecologisch (groeiplaats, groei en opbrengst) onderzoek
van regenbossoorten envandroge 'woodland'-soorten. Bijbehoud ligt denadruk op kwalitatieve
en kwantitatieve natuurwaarde-bepalingen, op de rehabilitatie van grote zoogdieren en op
de analyse van de functionele relatiepatronen van primair en secundair bos met betrekking
tot belangrijke kringlopen (koolstof, water, nutriënten). Landgebruiksonderzoek richt zich
vooral op alternatieve landgebruikssystemen en op de toepassing van GIS-systemen.
LNV-activiteiten
Afgezien van destrategische expertise-ontwikkeling, isal het onderzoek binnen het programma
projectgebonden en geheel of gedeeltelijk extern gefinancierd. Bij de gedeeltelijk extern
gefinancierde projecten bepaalt IBN-DLOmededeprojectdoelstellingen ende meerjarenplanning.
De instituutsbijdrage in deze projecten bestaat uit de inhoudelijke projectsupervisie en
'backstopping' en uit de logistieke begeleiding. Tot de gedeeltelijk extern gefinancierde
projecten behoren: MOF-Tropenbos Kalimantan, Radar in Tropical Forest Restoration, Biologie
de l'Okoumé, Verbetering Kurkeikenecosysteem en Embryocultuur en Rejuvenatie Eik.
Activiteiten die volledig extern gefinancierd worden
De doelstellingen en de hoofdlijnen van de onderzoekactiviteiten van de volledig extern
gefinancierde projecten worden hoofdzakelijk bepaald door de opdrachtgevers. Het onderzoek
isvooral toepassingsgericht of er issprake van het geven van adviezen,training of voorlichting.
Verder vergt ook de logistieke ondersteuning belangrijke capaciteit.
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Andere relevante

12, 22, 110, 112, 120, 146, 196, 204, 205, 230, 232

programma's
Indicatie omvang
Projecten

totaal 10 mensjaar, waarvan 5ten laste van LNV
10426.4000 Tropenbos Kalimantan (IBN, Hillegers)
10426.5001
10447.5000
20899.5033
xxx
xxx
xxx
xxx

Forestry institutions and conservation project (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 milieubeleidsevaluatie

programmaleider

dr. P.E. Rijtema - SC-DLO & drs. J.C. Blom - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1993

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma houdt zich bezig met de ontwikkeling en verbetering van modellen voor de
evaluatie van de milieu-effecten, en de ontwikkeling van een duurzame en economisch
gezonde landbouw, in het kader van het beleid op basis van het SNL, MJPG en NBP.

Aanleiding

Het Ministerie van LNV is de eerst verantwoordelijke instantie voor het terugdringen van de
milieubelasting die door de landbouwsector wordt veroorzaakt. De randvoorwaarden waaraan
de landbouw op langere termijn moet voldoen, zijn enerzijds geformuleerd in termen van
grondwaterkwaliteitsnormen en oppervlaktewaterkwaliteitsnormen. Anderzijds zijn doelstellingen
geformuleerd door de Rijksoverheid in het kader van het Rijn Actie Plan en Noordzee Actie
Plan, om de uitstoot van milieu-eigen en milieuvreemde stoffen met bepaalde hoeveelheden
te reduceren.
Door het Ministerie van LNV wordt beleid ontwikkeld waarmee de landbouw gesteund wordt
in een milieuvriendelijker richting. In hoeverre dit beleid zal voldoen aan de nationale
doelstellingen en normen is op voorhand veelal niet duidelijk.
Door het Ministerie van VROM (Milieu Toekomst Verkenningen) en door het Ministerie van
V&W (Nota's Waterhuishouding) wordt het door Ministerie van LNV vastgestelde beleid
getoetst aan de doelstellingen. Hierbij wordt onvoldoende gebruikgemaakt van de bij DLO
aanwezige expertise. Bovendien wordt te weinig aandacht geschonken aan de economische
gevolgen van het aanscherpen van doelstellingen en normen.
Het thans beschikbare modelinstrumentarium bevat nog diverse onnauwkeurigheden en
onzekerheden. Het baseren van beleid op berekeningen hiermee kan tot gevolg hebben dat
de landbouwpraktijk onnodig wordt beperkt in het gebruik van dierlijke 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 en onderbouwing is het derhalve van groot belang, dat kwalitatief goede
en goed onderbouwde voorspellingen van toekomstige milieu-effecten van het landbouw- en
natuurbeleid kunnen worden gemaakt.

Doel

De doelstelling van het programma is het verbeteren en het toepassen op voorbeeldgebieden
vanhet instrumentarium voor devoorspellingvangevolgen vanhet milieubeleidter vermindering
van destoffenbelasting van grond-enoppervlaktewater in het landelijke gebied, voortvloeiend
uit het beleid op basis van het SNL, NBPen MJPG. Hierdoor ontstaat een terugkoppeling naar
het beleid met een beter betrouwbare en nauwkeurige evaluatie van maatregelen, dan nu
het geval is.
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 (1994-1995) wordt de hoogste prioriteit gelegd bij het operationaliseren
van de modellen, de schematisering en invoerbestanden. Op de langere termijn (1996 en
daarna) worden verbeteringen in de modellen aangebracht, worden verbeterde ruimtelijke
schematiseringen gedaan, en worden de invoerbestanden uitgebreid. Deze stap is dan vooral
gericht op hetverbeterenvandebetrouwbaarheid ennauwkeurigheid 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.
Deuitvoering van beleidsevaluaties voor de teeltsectoren zijn niet in het onderzoekprogramma
opgenomen. In afhankelijkheid van de omvang van de vraagstelling van de betreffende
beleidsdirecties zullen deze evaluaties te zijner tijd apart worden begroot.
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Het beoogde verbeterde modelinstrumentarium bestaat uit de simulatiemodellen zelf, uit de
gebiedsschematisering en uit de benodigde gegevensbestanden. Het produkt van dit onderzoekprogramma bestaat uit het verbeterde modelinstrumentarium, de simulatiemodellen zelf,
de gebiedsschematisering van een zestal voorbeeldgebieden en de gegevensbestanden voor
deze voorbeeldgebieden. De uitvoering van landdekkende studies voor teeltsectoren zijn niet
in de planning opgenomen. Indien dergelijke evaluaties van beleid gewenst zijn, zullen die te
zijner tijd worden begroot en gepland.
Planning

De voorgenomen activiteiten in 1994, zoals die nu zijn weergegeven, worden vrijwel geheel
ten laste van LNV opgevoerd. Uitbreiding van de activiteiten met behulp van financiering
door derden is momenteel nog onzeker.
Het onderzoek in dit programma is onderverdeeld in een aantal thema's.
- Gevoeligheidsanalyses aan simulatiemodellen
Het onderzoek naar de effecten van ruimtelijke variabiliteit in de invoergegevens op de
uitkomsten van simulatiemodellen wordt voortgezet. Een belangrijke rol speelt hierbij ook
de regionalisatie van bodemfysische puntinformatie.
Koppeling van GIS en BISaan simulatiemodellen
De ontwikkeling van de software-matige koppeling van verschillende digitale GIS/BISbestanden aan de te gebruiken simulatiemodellen wordt voortgezet. Het ontwikkelen van
een geschikte database voor verschillende pedotransfer-functies vormt hierbij een
essentieel onderdeel.
Uitbreiding van het Stofstromenmodel
Het onderzoek betreffende de uitbreiding van het Stofstromenmodel tweede fase wordt
door het LEI-DLO en AB-DLO uitgevoerd. De uitvoering wordt medegefinancierd door
FOMA. Detweede fase van de uitbreiding zal in 1994 worden afgerond voor alle bedrijfstypen op alle zandgronden exclusief de Veenkoloniën. Afhankelijk van de financieringsmogelijkheden wordt een planning gemaakt voor een in 1994te starten derde fase voor
alle bedrijfstypen op andere gronden.
- Onderzoek aan stofeigenschappen
De inventarisatie van de beschikbare stofeigenschappen op basis van bestaande literatuur
en andere bronnen voor relevante zware metalen en bestrijdingsmiddelen wordt
voortgezet, waarbij een digitaal bestand zal worden ontwikkeld betreffende de relevante
invoer van parameters voor de toe te passen modellen.
- Dataverzameling voor stoffenaanvoer en bodemgebruik
Eencomplete database betreffende bodemgebruik, bodemtype en het bestrijdingsmiddelengebruik zal in 1994 voor alle teeltsectoren beschikbaar komen.
Ontwikkeling van pedotransfer-functies
Het onderzoek naar de ontwikkeling van diverse functies om vanuit de BIS-gegevens
bodemfysische,bodemchemischeenhydrologische relatiesafte leiden,zalworden voortgezet.
- Dataverzameling van voorbeeldgebied
In 1994 zal worden begonnen met de dataverzameling van de invoergegevens voor de
berekening van de emissie van nutriënten en bestrijdingsmiddelen voor akkerbouw op
zware zavel en lichte klei in het gebied van West Maas.

Andere relevante
programma's

48, 114, 147, 187, 224, 225, 226, 227, 228, 245

Indicatie omvang

totaal 8 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Gevoeligheidsanalyse simulatiemodellen (SC)
Onderzoek koppeling GIS/BIS aan simulatiemodellen (SC,LEI)
Uitbreiding stofstromenmodel (SC,AB)
Onderzoek stofeigenschappen (SC)
Selectie voorbeeldgebieden (SC,LEI)
Dataverzameling twee van de zes voorbeeldgebieden (SC,LEI)
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Programma 208

Bodembiologie

programmaleider

dr. P.C. de Ruiter - AB-DLO & dr.ir. J.D. van Elsas - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het nieuwe DLO-programma Bodembiologie (AB-208) heeft als bindend element de gemeenschappelijke discipline: de bestudering van de levende organismen in de bodem, waarbij de
bodemkunde een belangrijk aanverwant vakgebied is. Het programma omvat een beperkt
aantal onderzoekterreinen, gericht op het oplossen van fundamentele knelpunten die meer
probleemgericht onderzoek indeweg staan:bodembiotechnologie, de rolvan bodemorganismen
in de nutriëntenkringloop en bodemecotoxicologie. Het programma heeft tevens het doel om
de strategische expertise-ontwikkeling binnen DLO op het terrein van de bodembiologie te
bundelen.

Aanleiding

Bodembiotechnologie
Maatschappelijke achtergrond. Bodembiotechnologie wordt gekarakteriseerd door de integratie
van verschillende disciplines, zoals de microbiologie, moleculaire biologie en bodemkunde. De
specifieke methoden en technieken van bodembiotechnologisch onderzoek pleiten voor het
samenbrengen van het bodembiotechnologisch onderzoek in een apart discipline-programma.
Toepassingsgebieden zijn o.m. de biologische bestrijding van ziekten en plagen, de microbiologische reiniging van vervuilde gronden en de versnelde afbraak van bestrijdingsmiddelen.
Daarnaast kan genoemd worden het beleidsondersteunende onderzoek naar de mogelijke
neveneffecten van het gebruik van gemodificeerde micro-organismen ('risk assessment').
Wetenschappelijke achtergrond. Bodembiotechnologie omvat de (genetische) karakterisering
en genetische manipulatie van bodemorganismen. Biotechnologische technieken kunnen op
verschillende manieren ingezet worden in het landbouwkundig onderzoek. Karakterisering
van bodemorganismen kan inzicht verschaffen in de rol van de organismen in de afbraak van
organische-stoffracties en in de afbraak van bestrijdingsmiddelen. Het gericht inbrengen van
al of niet genetisch gemodificeerde microörganismen kan een gewenste biologische functie in
debodem aangebrengen of versterken. Bijzo'nfunctie kan hetgaan om biologische bescherming
van gewassen tegen ziekten en plagen (ziektewerend vermogen van het bodemecosysteem),
of om deafbraak vanmilieuvervuilende stoffen.Tentweede kanmet behulpvan biotechnologische
technieken de bodem- en rhizosfeer-microflora gekarakteriseerd worden met betrekking tot
de aanwezigheid en aktiviteit van bepaalde groepen micro-organismen.
Bodemorganismen en nutriëntenkringloop
Maatschappelijke achtergrond. Een aantal belangrijke deelprocessen binnen de kringloop van
nutriënten (bijvoorbeeld Nen P) in de bodem, zoals mineralisatie en immobilisatie van N en
P,nitrificatie en denitrificatie, zijn hoofdzakelijk (micro)biologische processen. Deze processen
zijn zowel vanuit landbouwkundig als vanuit milieukundig oogpunt van belang. Stikstofmineralisatie isvan belang voor de groei van het gewas. Dit belang neemt toe wanneer in de
toekomst meer gebruik wordt gemaakt van organische mest in plaats van kunstmest.
Stikstofmineralisatie kan echter ook milieubedreigend zijn als de mineralisatie niet in balans
is met de opname door het gewas, bijvoorbeeld in het najaar en de winter. Het ammoniumoverschot kan dan worden genitrificeerd en uitspoelen naar het grondwater, of na denitrificatie als (onschadelijk) N2of (schadelijk) N2Oontwijken naar de atmosfeer. Bij fosfaat
bestaat het probleem dat de voor een voldoende gewasopname vereiste P-toestand van de
bodem strijdig is met milieudoelstellingen. Mycorrhiza kunnen dit probleem verkleinen
door de efficiëntie waarmee nutriënten door het gewas worden opgenomen positief te
beïnvloeden.
Wetenschappelijke achtergrond. Uit modellen die de nutriëntenkringloop beschrijven in het
(gehele) bodem-gewas-systeem en uit modellen die de organische-stofdynamiek in de bodem
beschrijven, blijkt dat moeilijkheden ontstaan bij de beschrijving van de biologische processen
zoals stikstofmineralisatie en -immobilisatie, nitrificatie en denitrificatie. Dit heeft mede
geleid tot experimenteel en modelmatig onderzoek waarin de nutriëntenkringloop wordt
benaderd vanuit een beschrijving van de bodembiota. Voor beide categorieën van modellen
worden verdere ontwikkelingen echter gehinderd door dezelfde problemen en onzekerheden:
kennis over de substraatbenutting door de bodemmicroben en de mate van heterogeniteit
van de biologische processen in de bodem.
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Bodemecotoxicologie
Maatschappelijke achtergrond. Eén van de hoofddoelstellingen van het Nederlandse
milieubeleid is het voorkomen dan wel beperken van de aantasting van de kwaliteit van de
bodem met het oog op herstel en duurzame instandhouding van het bodem-ecosysteem. Het
ministerievan landbouw, natuurbeheer envisserij heeft hierin eenspeciale verantwoordelijkheid,
enerzijds in het kader van natuurbeheer en de instandhouding van de kwaliteit van landbouwgronden en anderzijds omdat de landbouw mede verantwoordelijk isvoor sommige
bodemverontreinigingen, bijvoorbeeld door het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Wetenschappelijke achtergrond. Om de omvang van mogelijke effecten van verontreinigende
stoffen aan te geven wordt in Nederland een 'grenswaarde' gehanteerd die bepalend is voor
het toelatingsbeleid. Door het Ministerie van VROM wordt deze grenswaarde gedefinieerd als
die mate van verontreiniging waarbij ten hoogste 5% van de soorten effecten ondervindt. De
gevolgen van een verontreiniging voor het bodemleven (sterfte, geremde activiteit) zullen
zichdoorgaans ineerste instantieweliswaar beperken tot devoor de betreffende verontreiniging
gevoelige soorten (de direct getroffen soorten), maar er kunnen ook andere delen van het
ecosysteem worden ontregeld. Dit is het geval wanneer effecten op de direct getroffen
soorten via ecologische interacties leiden tot effecten op andere, niet direct getroffen soorten.
Veelonderzoek isdeafgelopenjarengedaan naardeafzonderlijke effecten van verontreinigende
stoffen op individuele soorten en populaties. Het isechter ook noodzakelijk dat het
ecotoxicologische onderzoek zich richt op de effecten op de interacties tussen de bodemorganismen en op het functioneren (in termen van stofstromen, structuur en stabiliteit) van
het bodemecosysteem als geheel.
Tenslotte moet hierbij nog worden opgemerkt dat in het onlangs verschenen 'peer review'
van het Speerpuntprogramma Bodemonderzoek wordt aanbevolen de voedselwebbenadering
in ecotoxicologisch onderzoek te versterken.
Doel

Bodembiotechnologie
- Deeffectiviteit (voorspelbaarheid ensucces)vande introductie vangenetisch gemodificeerde
micro-organismen (aangepaste 'drager'-organismen voorzien van gewenste genen) met
directe relevantie voor de biologische bestrijding en voor de afbraak van milieuvervuilende
stoffen.
- Genetische karakterisering van de microbiële populaties die verantwoordelijk zijn voor
bepaalde biochemische omzettingen in de bodem. Hierbij kan het gaan om de versnelde
afbraak van bestrijdingsmiddelen en om de afbraak van de verschillende organischestoffracties en de bijbehorende mineralisatieprocessen.
Bodemorganismen en nutriëntenkringloop
- Karakterisering van de microbiële populaties, hun (groei)activiteit, het substraat dat zij
benutten en de efficiëntie waarmee zij dit substraat benutten.
- Experimenteel en modelmatig onderzoek naar de mate van heterogeniteit, zowel in plaats
als in tijd, van de biologische processen, met name in de rhizosfeer.
Bodemecotoxicologie
- Experimenteel en modelmatig onderzoek naar de doorgifte en accumulatie van
verontreinigende stoffen in bodemecosystemen.
- Experimenteel en modelmatig onderzoek naar de effecten van verstoringen op de
structuur en stabiliteit van (bodem)ecosystemen.

Planning

Het eerste jaar van het programma zal tevens het eerste jaar van de meeste onderzoekprojecten zijn. In dit jaar zullen de projectomschrijvingen worden uitgewerkt, zal de
samenwerking tussen de betrokken instituten nader worden vormgegeven, en zullen de
projecten experimenteel en theoretisch/modelmatig worden gestart. In 1994 zullen ook
eventuele AIO's hun projecten moeten kunnen starten (zie 26).
De voor 1994 geplande projecten zijn nog zeer voorlopig en onvolledig.

Andere relevante
programma's

22, 25, 27, 114, 121,122, 147, 178, 187, 224

Indicatie omvanq

totaal 15 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

xxx
xxx
xxx
xxx

Versnelde afbraak van nematiciden (AB)
Karakterisering leefmilieu van bodem(micro-)organismen (AB)
Bodemvoedselweb en nutriëntenkringloop (AB)
Kwantitatieve beeldanalyse van microbiële activiteit (AB)
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xxx
xxx
xxx
21

Ecologie van geïntroduceerde bacteriën in de bodem (AB)
Microbiële activiteit in de rhizosfeer (AB)
Effectenvanbodemverontreinigingen op hetfunctioneren van het bodemvoedselweb
(AB)
Moleculaire ecologie van geïntroduceerde gewasbeschermende micro-organismen
in de bodem (IPO,J.D. van Elsas)
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Programma 209

Gewasbeschermingsonderzoek naar genetische variatie in
pathogeniteit bij plaagorganismen

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het programma bestaat ui de bestudering van de genetische variatie in schadelijke organismen
ten aanzien van het ziekmakend vermogen en van de mechanismen van resistentie, teneinde
een efficiënte veredeling op duurzame resistentie mogelijk te maken. Daarbij worden
betrouwbare identificatiemethoden ontwikkeld dietoepassing vinden in resistentiemanagement
en -veredeling.

Aanleiding

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. Indien het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen
sterk wordt ingeperkt of in het geheel niet meer istoegestaan, zullen bepaalde teelten
onmogelijk worden of kunnen ernstige problemen verwacht worden. In dit programma
wordt hieraan een bijdrage geleverd die primair gericht isop devariatie in de plaagorganismen
zelf. Dit in tegenstelling tot het plantenveredelingsonderzoek elders, dat in de eerste plaats
gericht is op de plant. Veel pathogenen vertonen een sterke fysiologische specialisatie ten
aanzien van de waardplant (formae speciales) en rassen (fysio's). Deze specialisatie gaat vaak
gepaard met een overgevoeligheidsreactie in de waard, waarbij virulentie en resistentie in
een gen-om-gen-systeem interacteren. Fysiologische specialisatie komt echter ook voor bij
andere, meer duurzame vormen van resistentie.
Het wetenschappelijk belang van dit programma ligt vooral op het gebied van de populatiegenetica en moleculaire biologie van parasieten, een wetenschapsgebied dat internationaal
sterke belangstelling geniet en waar grote vooruitgang te boeken is dankzij technologische
vooruitgang bij hulpdisciplines, zoals informatieverwerkingstechnologie, beeldanalyse,
microscopische analysetechnieken en moleculaire biologie. In een aantal gevallen - ondermeer
bij wortelknobbelaaltjes - zijn pas sinds kort voldoende technische mogelijkheden beschikbaar
gekomen om dergelijk onderzoek uit te voeren, en zal het onderzoek een uitgesproken
grensverleggend of vernieuwend karakter hebben. Onderzoek naar de mogelijkheden van
uitwisseling van genetisch materiaal binnen populaties van parasieten draagt bij aan het
inzicht in de dynamica en overerving van virulentiefactoren en de rol daarbij van seksuele en
vegetatieve compatibiliteit. Onderzoek naar de interactie en communicatie tussen fysio's
(pathotypen) en hun waardplanten zal leiden tot inzicht in het karakter van verschillen tussen
fysio's (pathotypen) in virulentie, en verschillen tussen cultivars in resistentie.
De probleemstelling van dit programma kan als volgt worden samengevat:
- Hoe is de genetische variatie voor pathogeniteit en virulentie in een aantal belangrijke
parasieten, hoe laat zij zich vaststellen, hoe is haar dynamiek en waardoor wordt die
bepaald?
- Hoe verloopt de interactie tussen plant en parasiet, welke aspecten daarvan zijn fysiospecifiek en welke niet, en wat is daarvan de consequentie voor de resistentieveredeling?

Doel

Doel is het verwerven van inzicht in de genetische variatie voor pathogeniteit en virulentie in
een aantal van belang zijnde pathogenen. Het programma richt zich op de karakterisering,
idenfiticatie en detectie van de genetische variatie in representatieve populaties van voor de
Nederlandse land- en tuinbouw belangrijke gewasbelagers. Kennis ten aanzien van deze
variatie en de dynamiek van veranderingen hierin - ondermeer door (seksuele) recombinatie
van virulentiefactoren - is onmisbaar voor een gerichte veredeling op duurzame resistentie.
Zulke kennis kan daarnaast worden gebruikt om methoden te ontwikkelen om onbekende
isolaten snel en doeltreffend te identificeren ten behoeve van het resistentiemanagement.
Afgeleid hiervan kunnen fysio-specifieke detectiemethoden worden ontwikkeld, ondermeer
ten behoeve van het streven naar schoon uitgangsmateriaal.
In dit programma wordt tevens onderzoek verricht aan morfologisch-anatomische, fysiologische
en moleculair-genetische aspecten van waard-parasietinteracties in relatie tot componenten
van resistentie in de waardplant. Het gaat hierbij met name om de analyse van factoren bij
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plant en parasiet die bepalen of al dan niet van resistentie sprake is en van de communicatie
tussen plant en parasiet. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke mechanismen een
rol spelen bij de resistentie en hoe daarop geselecteerd kan worden, dan wel welke andere
mogelijkheden er zijn om aantasting te voorkomen.
De keuzen voor de verschillende pathogenen berust op een aantal overwegingen zoals het
belang van deze pathogenen voor de gewasbescherming in Nederland, de perspectieven voor
probleemoplossingen op middellange termijn en de mogelijkheden tot wetenschappelijke
vernieuwing en theorievorming. Voorts zijn de keuzen bepaald door afstemming op gewasbeschermingkundig onderzoek elders in Nederland en lopende meerjarige verplichtingen. De
centrale benadering in het onderhavige onderzoek, waarin de studie op moleculair of cellulair
niveau wordt gecombineerd met epidemiologisch of systeemgericht onderzoek, geeft een
sterke gemeenschappelijke basis aan dit programma. In de planperiode richt het programma
zich op de schimmels Rhizoctonia solani bij bloembollen, Phytophthora infestans bij aardappel,
Septoria tritici en Pucciniastriiformis f.sp. tritici bij tarwe, Fusarium oxysporum f.sp. dianthi
bij anjer, F. oxysporum f.sp. lilii bij lelie en de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne hapla en
M. chitwoodi bij (ondermeer) aardappel. Kennis over de wijze waarop deze variatie tot stand
komt (seksueel, paraseksueel, mutaties) en begrip van de consequenties daarvan voor de teelt
en veredeling van resistente cultivars. Ontwikkeling van moleculair-genetische identificatiemethoden bij Meloidogyne spp., F. oxysporum, 5. tritici en P. infestans.
Voorts is het onderzoek gericht op enerzijds het verwerven van inzicht in de interactie tussen
S.tritici en tarwe, en tussen F. oxysporum en anjer en lelie op histologisch, fysiologisch en
moleculair niveau; anderzijds op het karakteriseren van duurzame, niet-fysiospecifieke
resistentie in wilde aardappel (Solanum edinense) tegen P. infestans.
Binnen de planperiode worden de volgende concrete resultaten verwacht:
- Duidelijkheid over het belang van seksuele recombinatie bij P. infestans voor de dynamica
vanvirulentiefactoren, enconclusies over het perspectief van het gebruik van resistentiegenen
bij aardappel in de nieuwe situatie die ontstaan is na introductie van een tweede 'mating
type' van de schimmel.
- Duidelijkheid over de rol van Oosporen van P. infestans in de overleving en epidemiologie
van deze schimmel sinds de introductie van het tweede 'mating type'.
- Informatie over de verschillende resistentietypen die in Solanum edinense gevonden zijn,
en aardappelclonen waarin de diverse typen voorkomen.
- Informatie over veranderingen in virulentiepatroon bij gele roest in Nederland en enkele
ontwikkelingen in de planperiode.
- Een beschrijving van het infectieproces voor S. tritici bij tarwe.
- Identificatie van welomschreven virulentiegenen in S. tritici en van resistentiegenen tegen
deze schimmel in tarwe.
- Duidelijkheid over de overerving van enkele van laatstgenoemde resistentiegenen.
- Een beschrijving van het infectieproces van F. oxysporum bij lelie, en identificatie van
afweerstoffen tegen infectie bij de plant.
- Een laboratorium-identificatiemethode voor fysio's van F. oxysporum bij anjers.
- Zuivere lijnen van wortelknobbelaaltjes Meloidogyne hapla en M. chitwoodi.
- Identificatie van virulentiegenen in zuivere lijnen van genoemde aaltjes.
- Inzicht in de wijze van reproduktie van deze aaltjes, en kennis van de overerving van
enkele virulentiefactoren.
- De ontwikkeling van moleculaire merkers voor pathotypen van de aaltjes.
- Bepaling van anastomose groepen van R.solani met eenvoudige (moleculaire)
methoden.
- Identificatie van een methode voor isolaten van R. solani.
- Ontwikkeling van een transformatiesysteem voor R. solani.
Planning

In 1994 zal op vrijwel alle gebieden in het kader van de genoemde doelstellingen, onderzoek
worden verricht. Het betreft voortzetting van reeds lopend onderzoek, met uitzondering van
onderzoek aan de signaaltransductie in het model voor F. oxysporum en anjer, dat in 1994
van start zal gaan.
Aan de volgende organismen zullen activiteiten plaatsvinden, met tussen haken de financier
vermeld:
- Rhizoctonia solani: transformatiesysteem, anastomose-bepalingen, bodemziekten,
genetische markers (MJPG);
- Fusarium oxysporum: fytoalexinen (PVS), elektronenmicroscopie (PVS),genetische markers
(DWT), signaaltransductie-onderzoek (DWT);
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- Phytophthora infestans: mechanisme van duurzame resistentie in Solanum spp. (CIP),
biologische eigenschappen van Oosporen (NAA);
- Septoria tritici: genetische markers (DWT), inductie generatieve fase (DWT).
De mate van externe financiering verschilt van project tot project. Grotendeels extern
gefinancierd zijn projecten betreffende wortelknobbelaaltjes en het onderzoek aan F.
oxysporum bij anjer en lelie en een deel van het onderzoek aan P. infestans bij aardappel,
terwijl op dit moment voor medefinanciering van het graanziekte-onderzoek diverse acties
worden ondernomen.
Andere relevante
programma's

131,148, 149

Indicatie omvang

totaal 17 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

9

17
18
19

Ecologisch en moleculair-biologisch onderzoek aan plantepathogene bodemschimmels in open teelten. B. Interactie tussen Rhizoctonia solani en de
waardplant op moleculair niveau (IPO, J. Keijer)
Genetische variatie in virulentie bij nematoden (IPO, C. Zijlstra)
Variatie in pathogeniteit bij bladpathogenen (IPO, C.H. van Solfhout)
Mechanismen van resistentie en virulentie in de relatie tussen pathogène
bodemschimmels en tuinbouwgewassen (IPO, R.P. Baayen)
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Programma 210

Biologische bestrijding van plaaginsekten

programmaleider

dr. P.H. Smits (ad interim) - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Samenvatting

Dit programma is onderverdeeld in twee deelprogramma's, namelijk, 'Insektenpathogenen'
en 'Signaalstoffen'.
Insektepathogenen
Insektepathogene nematoden worden gebruikt voor biologische bestrijding van insekten. Er
zijn echter leemtes in kennis, met name op het gebied van gedragsbeïnvloedende factoren en
de symbiotische relatie met bacteriën, die brede toepassing in de land- en tuinbouw in de weg
staan. Dit deelprogramma beoogt door een combinatie van fundamenteel entoegepast onderzoekte komentot brederetoepassingvandoor selectieen recombinatie verbeterde nematoden.
Signaalstoffen
Insektengebruiken voor het identificeren, lokaliseren vanvoedsel ensoortgenoten voornamelijk
chemische signalen. Deze signaalstoffen kunnen worden toegepast voor de bestrijding van
insekten. Voor de ontwikkeling van nieuwe bestrijdingsmethoden gebaseerd op het gebruik
van signaalstoffen, wordt het onderzoek gericht op (1) Optimalisatie van het gebruik van de
seksferomonen van een aantal bladrollervlinders ten behoeve van signalering en directe
bestrijding en (2) Perceptie van plantegeurstoffen door bladluizen ten behoeve van de
ontwikkeling van nieuwe bestrijdingstechnieken voor deze insekten.

Aanleiding

In het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ten aanzien van de gewasbeschermingsproblematiek de reductie in het gebruik en afhankelijkheid van chemische
middelen centraal staat, dient aan de ontwikkeling van alternatieven voor het gebruik van
chemische gewasbeschermingsmiddelen hoge prioriteit te worden gegeven. In de afgelopen
periode zijn reeds een aantal effectieve bestrijdingsmethoden voor plaaginsekten op basis
van niet-chemische, met name biologische, benaderingswijzen ontwikkeld en succesvol in
praktijk gebracht, vooral in de gesloten kasteelten. Potentieel zijn er nog verschillende
andere, zeer kansrijke, methoden in ontwikkeling die ook voor de niet-gesloten teelten
bijzonder goede toepassingsmogelijkheden bieden. Voor het toepasbaar maken van deze
methoden is strategisch onderzoek noodzakelijk, waarbij fundamentele kennis over het
gedrag van plaaginsekten in relatie tot waardplanten en predatoren en parasieten wordt
verkregen en aangewend voor de ontwikkeling van effectieve, omgevingsvriendelijke
bestrijdingsmethoden. Twee van deze potentieel kansrijke methoden staan centraal in dit
programma, namelijk insektenpathogenen (deelprogramma A) en signaalstoffen
(deelprogramma B).
Insektepathogenen
Insektepathogenen zijn een zeer belangrijke groep van biologische bestrijdingsmiddelen voor
insekten, die aantrekkelijke alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen vormen. Op
het gebied van insektepathogene nematoden liggen er een aantal duidelijke leemtes (met
name op het gebied van het gedrag in de bodem en de relatie met hun symbiotische bacteriën)
in de kennis die, indien opgevuld, kan leiden tot een veel bredere toepassing in de land- en
tuinbouw tegen insekten die een deel van hun leven in de bodem doorbrengen; en dat geldt
eigenlijk voor de meeste soorten insekten.
Insekteparasitaire nematoden zijn instaat eengroot aantal insektesoorten te doden, en worden
op kleine schaal gebruikt voor de bestrijding van bodeminsekten. Voorbeelden in Nederland
zijn de bestrijding van de taxuskever en de varenrouwmug in de glastuinbouw. De kostprijs is
door produktie in fermentoren de laatste jaren snel gedaald, zodat grootschalige toepassing
inde landbouw nutot demogelijkheden gaat behoren.Deeffectiviteit onderveldomstandigheden
valt echter vaak wat tegen.
Signaalstofen
Insekten gebruiken voor het lokaliseren van voedsel en soortgenoten voornamelijk chemische
signalen. Planten scheiden geuren af die insekten aantrekken (attractantia, kairomonen) of
afstoten (repellentia). Plantegeuren zijn zeer complex van samenstelling; meer dan 50 stoffen
kunnen worden aangetoond in een dergelijk geurbouquet. Insekten scheiden zelf ook geuren
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af, mengsels van 2-7 stoffen, die bijvoorbeeld soortgenoten van de andere sekse aantrekken
(seksferomonen). Dewaarneming van deze verbindingen geschiedt door specifieke receptoren
op de antennes van insekten. Zowel voor plantegeuren als seksferomonen geldt dat de
mengverhouding van de individuele componenten essentieel isvoor de werking van het
geurbouquet. Insekten reageren alleen op mengsels met degoedeverhouding aan componenten
door windopwaarts te bewegen (geur-geconditioneerde positieve anemotaxis). Seksferomonen
worden momenteel toegepast in de bestrijding van insekten door (1) plaagsignalering, (2)
verstoring en (3) massaal wegvangen. De voordelen ten opzichte van de conventionele
bestrijding met insekticiden zijn
- geen belasting van het milieu (geen toxiciteit voor andere organismen),
- selectieve werking, waardoor de methode goed iste combineren met biologische
methoden in een systeem van geïntegreerde bestrijding.
Dit deel van het programma omvat twee delen van onderzoek, namelijk:
- optimalisatie van het gebruik van seksferomonen voor de bestrijding van bladrollervlinders
(Tortricidae) in de fruitteelt,
- studie van de perceptie van plantegeuren door bladluizen.
Optimalisatie gebruik seksferomonen
In de Nederlandse fruitteelt zijn de bladrollers (Tortricidae) de belangrijkste groep schadeverwekkers. De seksferomonen van betrokken soorten zijn bekend en beschikbaar. Een deel
van het onderzoek zal de komende vier jaar gericht worden op de optimalisatie van zowel de
signalering- als de verstoringstechniek voor het in de fruitteelt voorkomende complex van
bladrollers. Het ligt in de verwachting dat na deze periode de genoemde technieken gereed
zijn voor brede toepassing in de fruitteelt, zodat het onderzoek meer gericht kan worden op
evaluatie onder teeltomstandigheden van de gevonden resultaten.
Perceptie vanplantegeuren door bladluizen
Dekennis met betrekking tot deperceptievan plantegeuren door insekten isnog zeeronvolledig.
De voornaamste oorzaak hiervan isgelegen in de complexiteit van plantegeuren, de grote
variatie in samenstelling van het geurbouquet, en de grote variatie in perceptie en gedragsreacties van insekten. Wel is duidelijk dat insekten plantegeuren gebruiken voor de lokalisatie
van de waardplant, dat de mengverhouding van de componenten kritisch is en dat daarom
het gedrag van insekten te verstoren isdoor verandering van de mengverhouding. met andere
woorden, hier liggen mogelijkheden om de ongewenste associatie tussen insekt en gewas te
verstoren, en nieuwe bestrijdingstechnieken te ontwikkelen. Aangezien bladluizen een
belangrijke, zo niet de belangrijkste groep vanschadelijke insekten inde Nederlandse landbouw
vormen, zal het onderzoek zich richten op de perceptie van plantegeuren door bladluizen.
De variatie in perceptie en gedrag kan vanwege de specifieke biologie van bladluizen zeer
goed worden benaderd. Immers, het aantal reuk-sensillen op de antennes (en daarmee de
perceptie) verschilt tussen apterae (ongevleugelden), alatae (gevleugelden) en sexuales. De
parthénogenèse van bladluizen stelt ons in staat de genotypische variatie te onderscheiden
van de fenotypische variatie. In een periode van vier jaar zal duidelijk worden hoe bladluizen
plantegeurmengsels waarnemen en gebruiken bij de lokalisatie van hun waardplant. Met
deze kennis kunnen inhetvervolgexperimenten uitgevoerdwordenvoordeverdere ontwikkeling
van bestrijdingstechnieken zoals plaagsignalering en verstoring.
Doel

Insektepathogenen
Het primaire doel van dit onderzoek is om beter begrip te krijgen over de effectiviteit van
insektepathogene nematoden in de volle grond en over de factoren die van belang zijn voor
een goed functioneren van de nematoden in complexe bodemmilieus. Tevens zal de nauwe
relatie met de symbiotische bacterie Xenorhabdus, die essentieel isvoor de effectiviteit van
deze nematoden, een sleutelaspect in dit programma zijn.
Onderzoek aan deze aspecten zal de toepassing van deze nematoden voor bestrijding van
bodeminsekten ook in vollegrondsteelten mogelijk maken en de bestaande toepassingen in
tuinbouw kunnen verbeteren. Toepassingsmogelijkheden op termijn liggen er in de bestrijding
van verschillende insekteplagen, zoals engerlingen en emelten in graslanden en sportvelden,
taxuskever in de boomteelt, aardrupsen in diverse groenteteelten, wortelvlieg, koolvlieg,
ritnaalden, champignonvlieg en champignonmug en eventueel tegen mineervlieg, trips en
rupsenplagen in de sierteelt.
In de planperiode zal:
- onderzocht worden welke factoren ertoe kunnen leiden dat aaltjes na toepassing direct
actief op zoek gaan naar een gastheer;

184

- onderzocht worden of recombinatie en selectie van aaltjes en symbiotische bacteriën kan
leiden tot het ontwikkelen van verbeterde aaltjes, wat betreft zoekgedrag en pathogeniteit;
- een methode ontwikkeld worden voor de toepassing van insektepathogene aaltjes voor
bestrijding van engerlingen in graslanden;
- een methode ontwikkeld worden voor toepassing van insektepathogene aaltjes voor
bestrijding van de champignonvlieg in de champignonteelt.
Signaalstoffen
Doel van dit onderzoek is de optimalisatie (seksferomonen en Tortricidae) - en ontwikkeling
van bestrijdingstechnieken (plantegeuren en bladluizen), gebaseerd op het verstoren van de
perceptie van signaalstoffen door insekten.
In de planperiode zal:
- meer inzichtverkregenworden indemeesteffectievewijzevantoepassingvan seksferomonen
voor de bestrijding van bladrollers in de fruitteelt voor: (1) de verstoringstechniek door
het vaststellen van de minimaal werkzame dosis feromoon en de optimale dichtheid van
verdampers, en (2) het op kwantitatieve wijze signaleren met behulp van vallen, door het
bepalen van een actiedrempel voor het zogenaamde bladrollercomplex;
- inzicht worden verkregen over de waarneming van plantegeuren door bladluizen in relatie
tot de waarneming van plantegeurcomponenten en -mengsels, de variatie in perceptie
tussen bladluissoorten, -morfen en -clonen, en het gedrag van bladluizen, en zal expertise
verkregen worden om het gedrag van bladluizen te verstoren met plantegeuren.
Aangezien het IPO-DLO het enige kenniscentrum op dit gebied in Nederland is, zal ook
voorlichting en training aan proefstations, IKC, DLV en bedrijven een deel van de activiteiten
beslaan.
Planning

Insektepathogenen

In 1994:
- zullen veld- en laboratoriumproeven worden gedaan naar het zoekgedrag en de
overleving onder verschillende condities van aaltjes;
- zullenveldproevenworden gedaan metaaltjestegen larvenvanderozekeverende meikever;
- zal een start worden gemaakt met het moleculair biologische onderzoek;
- zullen inteeltlijnen worden gemaakt die worden vergeleken op hun zoekgedrag;
- zullen symbiotische bacteriën worden uitgewisseld tussen aaltjesstammen en -soorten, en
worden getoetst op hun pathogeniteit ten opzichte van verschillende gastheren;
- zal het zoekgedrag en de overleving van aaltjes in champignoncompost worden onderzocht.
Signaalstoffen
In 1994:
- zullen de laatste series proeven worden verricht in het kader van de praktijkintroductie
van de verwarringsmethode (In het bijzonder zal worden gelet op de minimale dosering
(mg/ha) die nodig isvoor effectieve bestrijding van bladrollers in boomgaarden.);
- zal de dispersie van geurcomponenten in boomgaarden worden bepaald en vervolgens
gemodelleerd met behulp van draagbare elektrofysiologische apparatuur in het veld, en
worden geijkt met behulp van windtunnels en gaschromatografische waarnemingen
gekoppeld aan elektrofysiologische apparatuur;
- zal de toepasbaarheid van feromoonvallen als kwantitatief meetinstrument bij het
vaststellen van de populatieopbouw van bladrollers in boomgaarden en van rupsen in
kassen, en de schaderelatie op het moment van de oogst worden bestudeerd om vast te
stellen in hoeverre feromoonbemonstering nog beter kan worden benut in het kader van
de geïntegreerde en geleide bestrijding van insekteplagen;
- zal selectie plaatsvinden van een luizensoort uit de gehele toetsreeks als modelorganisme
voor verdere studies aan de perceptie van plantegeurstoffen;
- zal analyse, synthese, formulering en toepassing plaatsvinden van de seksferomonen van
Symmetrischema plaesiosema en Scrobipalpula absoluta (Potato tuber moth).
Andere relevante
programma's

n.v.t.

Indicatie omvang

totaal 9 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

5
7

Werking en gebruik van signaalstoffen voor de bestrijding van insekten (IPO,
A.K. Minks)
Insektepathogenen (IPO, P.H. Smits)

185

Programma 211

Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot dierlijke produktie
en gezondheidszorg (i.o.)

programmaleider

dr.ir. F.R. Leenstra & drs. B.E.C. Schreuder - ID-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Op basis van de beschikbare expertise binnen het ID-DLO wordt getracht het tekort aan
onderzoekpotentieel in landen van de *tweede' en de *derde' wereld te helpen compenseren
en aanvullen, met als doel de bijdrage van dierlijke produktie aan het totale bedrijfsresultaat
van kleine, geïntegreerde bedrijven te optimaliseren.

Aanleiding

Aanleiding tot de activiteiten isde achterstand in onderzoekpotentieel, personeel en materieel,
in landen van de tweede en derde wereld zoals ondermeer verwoord in de regeringsnota
'Een wereld van verschil' en de ondersteuningsprogramma's van LNV, DGISen de EG. Het
programma beoogt in te spelen op de noden en wensen van - met name - de zogenaamde
minst ontwikkelde landen (MOL). DWT handhaafde daartoe in de Meerjarenvisie 1991-1994
de 5%-capaciteitsinzet. De meerjarenvisie (NRLO, 1991-1994) geeft voorts aan dat het
landbouwontwikkelingsbeleid erop gericht is om gunstige voorwaarden te scheppen voor
economische groei van en export uit ontwikkelingslanden. Echter, dit scheppen van voorwaarden voor economische groei dient verder te gaan dan het leveren van pure technologie,
die veelal gericht is op specialisatie van bedrijven. Met name de implementatie van kennis ten
behoeve van optimalisatie van dierlijke produktie op kleine, gemengde bedrijven vraagt een
nieuwe werkwijze (een werkwijze die overigens ook in de 'eerste' wereld verder ontwikkeld
moet worden).
Directe aanleiding tot formulering van de programmabeschrijving isde behoefte om tot een
duidelijker onderzoekbeleid en aanpak te komen,en om eenveelheid van diverse kleinschalige
activiteiten te structureren en onder te brengen binnen één of enkele grotere programma's,
gericht op een bepaald land of kennisgebied. Daarmee kan ook de basiskennis verkregen
worden hoe expertise van het ID-DLO te benutten en te ontwikkelen in afhankelijkheid van
een specifieke maatschappelijke en ecologische context.
Deze uitbreiding en het onderhouden van internationale relaties wordt noodzakelijk geacht
in verband met de toekomstige marketing van expertise en het verkrijgen van bekendheid in
deze vorm van dienstverlening. Dit programma onderscheid zich van de overige programma's
in die zin, dat niet de ontwikkeling van technologische expertise centraal staat, maar de
wijze waarop met technologische ontwikkelingen wordt omgegaan.

Doel

Expertise-ontwikkeling (ten laste van LNV):
- Het analyseren van de markt voor expertise van het ID-DLO in de tweede en derde wereld.
- Het ontwikkelen van een werkwijze om bij de levering van onderzoekexpertise en/of
technologische expertise rekening te houden met de consequenties van toepassing in een
specifieke maatschappelijke en ecologische context.
- Het opbouwen van kennis om de bij (ID-)DLO aanwezige expertise in te zetten en in een
later stadium waar nodig aan te passen voor geïntegreerde produktiesystemen.
Uitvoerend gericht (externe financiering):
- Deverdere ontwikkeling van wetenschappelijke entechnische zelfstandigheid van nationale
en regionale onderzoekinstellingen ten behoeve van veeteelt en gezondheidszorg in zich
ontwikkelende landen, met name Kenya (KARI), Turkije (CADRI) en Afghanistan (VSTC).
- Hetvoorbereiden vantoekomstige samenwerkingsverbanden gebaseerd op de marktanalyse.

Planning

Expertise-ontwikkeling (ten laste van LNV):
- Aandacht wordt besteed aan methodieken voor het inpassen van technologie ten behoeve
van dierlijke produktie op kleine gemengde bedrijven, inclusief het verzamelen van
resultaten van on-farm research. Realisatie van de overige doelstellingen is afhankelijk van
de te zijner tijd beschikbare capaciteit. Dit wordt in 1994 nader ingevuld.
Deelprojecten (volledige externe financiering):
- Een beperkte ruimte wordt gereserveerd voor nieuwe ad-hoc-opdrachten.
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Projecten (grotendeels externe financiering):
- Voortzetting van de activiteiten onder project 99.
- Acquisitie van opdrachten ten behoeve van landen in Oost-Europa (voortzetting van IDIKC-Barcolproject Hongarije, in opdracht van FIRE, projectbeschrijving in voorbereiding).
- Acquisitie van opdrachten uit landen van de categorie midden-inkomenslanden voor
gespecialiseerde, dan wel zoötechnisch-veterinaire projecten.
Sub-programma's (grotendeels externe financiering):
- In 1994 zal naar aanleiding van de herformulering van het Kenyaanse National
Agricultural Research Programme (NARP II) waarschijnlijk een offerte worden uitgebracht
aan DGIS met betrekking tot een vijfjarige samenwerking met Kenya Agricultural Research
Institiute (KARI) op het gebied van pluimveeonderzoek. Dit subprogramma ligt in het
verlengde van de vorige linkage onder NARP I. Devoorbereiding van projectbeschrijving
vereist een identificatiemissie.
Twee sub-programma's als omschreven in Projectbeschrijving no. 99 worden door het ID-DLO
in 1993 voorbereid en aan financiers geoffreerd:
- Samenwerkingsverband met het Central Animal Disease Research Institute, Ankara (CADRI)
als uitvloeisel van het als sectorproject aangemerkte samenwerkingsverband met Turkije
(Sheep Abortion, Anatolië).
- De intensivering van de samenwerking met het Veterinary Training and Support Centre
(VSTC) in Afghanistan.
Andere relevante
programma's

60, 61, 85, 110, 112, 232, 245

Indicatie omvang

totaal 4 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

5008
99

Linkage KARI-ID, poultry research (ID, F.R. Leenstra)
Veterinaire ontwikkelingssamenwerking (ID, B.E.C. Schreuder)
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Programma 214

Benutting van genetische variabiliteit in de veehouderij

programmaleider

dr.ir. J.K. Oldenbroek - ID-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Samenvatting

Genetische variabiliteit vormt een belangrijke oorzaak van waarneembare verschillen tussen
dieren in gezondheid, vruchtbaarheid, kwaliteit van het produkt en de efficiëntie van de
produktie. Selectie in potentiële ouderdieren verbetert cumulatief en structureel de genetische
aanleg voor de gewenste kenmerken in de volgende generaties. Het fokkerijonderzoek
maakt de genetische variabiliteit zichtbaar en geeft de benuttingsmogelijkheden voor de
veehouderij aan.

Aanleiding

De overheid wil samen met het bedrijfsleven betere kaders scheppen voor een veilige en
gecontroleerde produktieketen. Tevens stelt de maatschappij eisen aan de veehouderij ten
aanzien van de duurzaamheid van de produktiesystemen: de gevolgen van de produktiemethoden voor de hulpbronnen en voor het welzijn van de dieren. Devraag naar veiligheid
en duurzaamheid betekent dat de gezondheid en de vruchtbaarheid van de dieren op een
hoog peil moeten staan. De fokdoelen bij de verschillende diersoorten moeten hierop
worden aangepast.
Veehouderijprodukten ondervinden een toenemende concurrentie op de markt voor
voedingsmiddelen. De concurrentiekracht kan vergroot worden door een betere kwaliteit
van het produkt en een hogere toegevoegde waarde. Overheid en bedrijfsleven vragen ook
hier van het fokkerijonderzoek een belangrijke bijdrage.
In het fundamenteel-strategische fokkerijonderzoek staat het genereren van kennis over de
mogelijkheden voor het benutten van de genetische variabiliteit in de veehouderij centraal.
Verbetering van de efficiëntie van de produktie blijft een belangrijke vraag voor het fokkerijonderzoek. De overheid wenst met de vragen naar een verminderde milieubelasting en een
efficiënt gebruik van de hulpbronnen indirect een doelmatiger produktie, terwijl het bedrijfsleven dit uit (internationale) concurrentie-overwegingen vraagt.
Ontwikkelingen indefysiologie, deontwikkelingsbiologie, de populatie genetica en moleculaire
genetica, de wiskundige statistiek en de modellenleer vergroten de mogelijkheden om de
genetische variatie in processen die ten grondslag liggen aan de fokdoelkenmerken zichtbaar
te maken. Tevens kunnen de genetische relaties tussen de gewenste fokdoelkenmerken:
gezondheid en vruchtbaarheid, kwaliteit, en efficiëntie nu beter gekwantificeerd en geïnterpreteerd worden. Door de vooruitgang in de ontwikkeling van computersimulatiemodellen
kan het fokkerijonderzoek aangeven hoe en in welke mate met behulp van adequate
fokwaardeschattingstechnieken de erfelijke aanleg in fokprogramma's op een hoog peil kan
worden gebracht. De mogelijkheden om bij deze vooruitgang in de rundvee-, varkens-,
kippen- en schapenpopulaties een evenwichtige aandacht aan de gewenste eigenschappen te
besteden, zijn vergroot. Landbouwhuisdieren, waarbij de produktieprocessen in balans zijn
met de processendie degezondheid endevruchtbaarheid controleren,vormen het belangrijkste
resultaat van dit fokkerijprogramma.
De fokkerij van dieren neemt in de veehouderij een belangrijke plaats in aan het begin van
deproduktieketen. Hetfokkerijonderzoek geeft demogelijkheden aanvoor erfelijke verbetering
van de gezondheid en de vruchtbaarheid van de dieren, van de kwaliteit van het produkt en
van de efficiëntie van de produktieprocessen. Dit betekent dat het fokkerijonderzoek de
genetische variabiliteit van defokdoelkenmerken en hun onderlinge samenhang karakteriseert
en aangeeft hoe door selectie een evenwichtige genetische vooruitgang, die past in een
duurzame veehouderij, bereikt kan worden.

Doel

Erworden in het programma vier thema's gehanteerd: (1) gezondheid en vruchtbaarheid, (2)
nutriëntenstromen, (3) genetica en (4) dierlijke produktiesystemen. In de eerste drie thema's
staat het beschrijven van de genetische variatie centraal en is het onderzoek meer gericht op
fundamentele vraagstukken. In het vierde thema wordt de opgedane kennis van de eerste
drie thema's op systeemniveau geïntegreerd en worden de mogelijkheden om de genetische
variatie te benutten in fokprogramma's aangegeven.
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Gezondheid en vruchtbaarheid
Onder dit thema wordt het voorkomen van ziekten gerelateerd aan immunologische
parameters. Vruchtbaarheidsstoornissen worden benaderd vanuit biologische en fysiologische
modellen en kengetallen. Erfelijke variatie in ziekteresistentie en in vruchtbaarheid wordt
gekwantificeerd. Mogelijkheden voor selectie en degevolgen daarvan worden geïnventariseerd.
De directe doelstelling bij dit thema is het verbeteren van de erfelijke aanleg voor ziekteresistentie en vruchtbaarheid. Dit heeft gunstige effecten op het welzijn van de dieren, het
verhoogt de mogelijkheden voor de veehouder om de gewenste kwaliteit van het produktiesysteem en het produkt te bereiken en het verlaagt de kans op uitval van dieren, waardoor
ook de efficiëntie van de produktie sterk verbetert. Het onderzoek onder dit thema levert een
belangrijke fokkerijbijdrage aan een duurzame veehouderij.
De beoogde resultaten worden geformuleerd in projecten over:
- genetische resistentie tegen mastitis bij het rund en Salmonella bij de kip,
- interacties tussen selectielijnen en pathogenenstatus bij varkens,
- selectie op het interval spenen-bronst bij varkens, en op de relatie tussen produktie en
vruchtbaarheid bij rundvee en schapen.
De projecten onder dit thema worden volledig door LNV gefinancierd, met uitzondering van
een onderzoek naar de mogelijkheden om met behulp van immunologische parameters de
genetische variatie in algemene ziekteresistentie bij rundvee vast te stellen (gedeeltelijk niet
LNV-financiering).
Tot voor kort richtte de veefokkerij zich op fenotypische kenmerken, die meetbaar waren op
het einde van het produktieproces en die een resultante waren van verschillende fysiologische
processen in het dier. De kennis over deze onderliggende processen issterk toegenomen. De
genetische variabiliteit in deze fysiologische processen vraagt om twee redenen de nodige
aandacht van het fokkerijonderzoek:
- De kennis van deze processen kan nieuwe en beter benutbare selectiecriteria opleveren.
- De fysiologische relaties tussen belangrijke processen in het dier worden zichtbaar,
waardoor gecorreleerde effecten van selectie beter voorspeld kunnen worden en
waarmee produktiestoornissen, die ontstaan door het bereiken van fysiologische limieten,
voorkomen kunnen worden.
Nutriëntenstromen
Het onderzoek binnen dit thema richt zichop alle drie doelstellingen. Vanwege de voorspelling
van gecorreleerde responsen van selectie kunnen de gezondheid en de vruchtbaarheid van
de dieren beter bewaakt worden in fokprogramma's. De kwaliteit van het produkt (eiwitvetverhouding in vlees en melk) is beter te sturen. Inzicht in erfelijke aspecten van nutriëntenstromen isvan direct belang voor de verbetering van de erfelijke aanleg voor efficiëntie,
omdat dit mogelijkheden biedt voor de vermindering van verliezen van nutriënten.
De beoogde resultaten worden geformuleerd in projecten over:
- de fysiologische achtergronden van de melkproduktie bij runderen inclusief de interacties
met voersamenstelling en het ontwikkelen van voorspellers voor selectie,
- het karakteriseren van fysiologische en moleculair-biologische achtergronden van
verschillende varkenslijnen,
- relaties tussen spiervezeltype, spiermetabolisme en vleeskwaliteit bij varkens en
- de relatie tussen groeikenmerken en vruchtbaarheid bij schapen en vleespluimvee.
Met uitzondering van het spiervezeltyperingsonderzoek en het onderzoek naar de relatie
tussen groei en vruchtbaarheid van vleespluimvee (geheel door LNV gefinancierd) worden de
andere projecten voor een belangrijk deel gefinancierd door het bedrijfsleven.
Genetica
Binnen het thema genetica worden kwantitatief-genetische methoden verbeterd en zonodig
ontwikkeld om genetische variatie in kaart te brengen. Deze genetische variatie wordt met
kennis vanuit verschillende onderzoekvelden, waarbij het zwaartepunt ligt in de moleculaire
biologie en fysiologie, gekwalificeerd of gekwantificeerd. De projecten binnen dit thema
richten zich vooral op de verbetering van de erfelijke aanleg voor vleeskwaliteit en voor de
efficiëntie van groei en melkproduktie.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in projecten over:
- het verbeteren en uitbreiden van bestaande fokwaardeschattingsmethoden en het
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ontwikkelen van nieuwe genetisch statistische analysemethoden voor Marker Assisted
Selection en imprintingseffecten,
- het ontwikkelen van moleculair-biologische modellen voor spierceldifferentiatie en voor
vetsynthese (inclusief effecten van polymorfie op loei met een bekende functie in deze
processen) en
- het ontwikkelen van genetische merkers voor schapen en vleespluimvee.
De projecten waarin nieuwe genetisch-statistische methoden worden ontwikkeld en het
onderzoek naar de moleculair-biologische modellen voor de spierceldifferentiatie en de
vetsynthese worden uitsluitend door LNV gefinancierd. Bij de overige projecten is er sprake
van een substantiële bijdrage vanuit het bedrijfsleven.
Dierlijke produktiesystemen
Fokprogramma's waren primair gericht op één kenmerk dat een belangrijke invloed had op
de hoogte van de produktie van melk, vlees en eieren. Het toenemende belang van gezondheid en vruchtbaarheid, kwaliteit en efficiëntie vraagt om een andere en evenwichtiger
afweging van kenmerken, die onderling gecompliceerde relaties hebben. Dit vraagt per
diersoort en per veehouderijsysteem om een fokdoel en een fokprogramma op maat, waarbij
alle kennis die in de andere drie thema's beschikbaar komt, geïntegreerd wordt in het vierde
thema met betrekking tot dierlijke produktiesystemen.
Het beoogde resultaat van dit onderzoek wordt geformuleerd in projecten over:
- het ontwikkelen vanspecifiekefokprogramma's voor dediersoorten en de houderijsystemen,
- het optimaliseren van het conserveren van genetische variatie en
- het ontwikkelen vanfokprogramma's met moderne voortplantingstechnieken voor varkens.
De laatste twee onderwerpen worden mede met steun vanuit het bedrijfsleven uitgewerkt.
Planning

In 1994zijn de volgende projectresultaten te verwachten:
Door LNV gefinancierde activiteiten
- Formuleren van projectvoorstellen en de aanvang van projecten voor onderzoek naar de
genetische resistentie tegen Salmonella bij pluimvee en mastitis bij melkvee.
- Publiceren van de verbetering van genetische modellen voor MAS in fokprogramma's.
- Pubiceren van het vaststellen van de mogelijkheid voor selectie op het interval spenenbronst bij varkens.
- Rapporteren van de foktechnische mogelijkheden voor het terugdringen van de
lammerensterfte.
- De eerste proeven met melkvee over de interactie tussen genotype voor melksamenstelling
en rantsoensamenstelling.
- Startvan het project over genetische aspectenvanspiervezeltype,-metabolisme envleeskwaliteit.
- Start van voorspelling van genotype-milieu-interacties bij pluimvee.
- Beschrijven van de bruikbaarheid van endogene virale genen als genetische merkers bij
vleeskuikens.
- Publiceren van de eerste resultaten van onderzoek naar de relatie groei en vruchtbaarheid
bij vleespluimvee.
- Uitbreiden en vastleggen in publikaties van de benodigde expertise voor het construeren
van gebalanceerde fokprogramma's.
Activiteiten die (mede) extern gefinancierd worden
- De ontwikkeling van genetisch-statistische methoden voor het in kaart brengen van QTL's.
- Opstarten van immunologisch onderzoek bij rundvee om genetische variatie in algemene
ziekteresistentie vast te stellen.
- Optimaliseren van de conservering van genetische variatie.
- Formuleren van een AlO-project voor het verminderen van bias in fokwaardeschattingen.
- Definiëren en rapporteren van fysiologische voorspellers voor melkproduktie.
- Beschrijven van mogelijkheden voor nieuwe voortplantingstechnieken bij varkens.
- Publiceren van artikelen over de mogelijkheden van MAS bij varkens, schapen en pluimvee.
- Beschrijven van de fysiologische karakterisering van selectielijnen bij varkens.
- Schrijven van een artikel over fysiologische achtergronden van de negatieve relatie tussen
groei en vruchtbaarheid bij schapen.

Andere relevante
programma's

63, 64, 66, 175, 186, 202, 215, 247, 250

Indicatie omvang

totaal 21 mensjaar, waarvan 16ten laste van LNV
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Projecten

4180
4200
4251
4252
4254
4255
4634
4635
4636

4637
4651
4850
4342
061
064
093
1020
1021
1065

Onderzoek naar ooikenmerken bij een synthetische ooienlijn (ID,A.H. Visscher)
Het effect van het Booroola-gen in de schapenteelt ter verbetering van de
vruchtbaarheid (ID,A.H. Visscher)
Mogelijkheden van correctie voor onzuiverheid van fokwaardeschattingen bij
melkvee (ID,T.H.E. Meuwissen)
De optimalisatie van fokprogramma's met toepassing van Marker Assisted
Selection (ID,T.H.E. Meuwissen)
Selectie voor produktie en fitness-kenmerken: een gebalanceerde selectierespons
(ID, T.H.E. Meuwissen)
Het ontwikkelen van een efficiënte zoekmethode om Quantative Trait Loci op te
sporen (ID,T.H.E. Meuwissen)
Snelle en magere varkenslijnen (ID, vacature)
Genetische regulatie van de spiergroei bij varkens (ID, M.F.W,te Pas)
Beïnvloeding van de vettransport-, vetopslag en vetafbraakcapaciteit van het
intramusculair vetdepot door genetische variatie in het spierweefsel specifieke
Fatty Acid Binding Protein (FABP) gen van varkens (ID, M.F.W,te Pas)
Myogenese zonder Myo-D? (ID, M.F.W,te Pas)
Genetische achtergronden van het interval spenen-bronst bij varkens (ID,vacature)
Het ontwikkelen van fysiologische criteria voor de selectie op melkproduktie in
MOET-fokprogramma's (ID,J.H.J, van der Werf)
Benutting van nutriënten in de melksynthese bij genotypen met een verschillende
melksamenstelling (ID,J.H.J, van der Werf)
Beheer van specifiek fokmateriaal en aanfok van dieren ten behoeve van diverse
projecten (ID, R.Pit)
Instandhouden en ontwikkelen van kennis van kunstmatige inseminatie en
spermaconservering bij pluimvee (ID, A. van Voorst)
Bestudering van de ontwikkeling van het kippe-embryo (ID,A.R. Gerrits)
Opsporen van DNA-merkers voor produktiekenmerken (ID, H.J.M. Aarts)
Fysiologische enendocrinologische regulatievaneiwit- envetaanzet bij vleeskuikens
(ID, F.R. Leenstra)
Genetische resistentie tegen Salmonella bij pluimvee (ID, F.R. Leenstra)
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Programma 215

Methodenonderzoek op populatieniveau, biométrie en biosystematiek

programmaleider

dr.ir. P.Stam -CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het programma betreft de ontwikkeling van modellen op basis van evolutiebiologische en
populatiegenetische inzichten. Doel hierbij iseen rationele fundering te geven aan het
optimaliseren van selectiemethoden. Een zwaartepunt in het programma is het 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 resultaten worden beoogd, heeft, integenstelling tot deempirische benadering,
in het verleden weinig aandacht gekregen. De optimale benutting van genetische variatie ten
behoeve van de 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 isstatistische kennis en gereedschap om
deze kloof te dichten.
Waar het gaat om modellering van biologische variatie ten aanzien van ziekteresistenties iser
behoefte aan de ontwikkeling van een deugdelijk statistisch fundament. Resistenties worden
vaakgemeten op een niet-continue schaalenonttrekken zichaanstatistische standaardtechnieken.
In het biosystematisch deel van het programma staat het voorspellen van kruisbaarheid tussen
cultuurgewassen en hun wilde verwanten centraal. Kennis omtrent verwantschapsrelaties is
hierbij van nut.
Het programma streeft naar een integratie van moleculair-genetische en biometrische
methoden, om de doelmatigheid van selectie in veredelingsprogramma's te vergroten.

Doel

Te beantwoorden vragen:
- Op welke wijze kan, gebruik makend van biométrie en populatiegenetica, een valide, doch
niettecomplex, rekenmodel worden ontwikkeld voor het optimaliseren van selectieprocedures?
- Op welke punten schieten bestaande statistische methoden voor lokalisatie van genen
voor landbouwkundige kenmerken (QTL-mapping) tekort 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 (gen-lokalisatie)?
- Kan de genotypische waarde ten aanzien van complexe kenmerken statistisch worden
voorspeld op grond van associaties met (gelokaliseerde) 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 die 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?
Beantwoording van deze vragen vereist verdere kennisontwikkeling ten aanzien van populatiegenetica en biométrie. Deze kennisontwikkeling komt in 1994 geheel ten laste van LNVfinanciering. Erwordt gestreefd naar goed beschreven en door derden bruikbare kwantitatieve
methoden als tastbaar eindresultaat (onder andere in de vorm van software).

Planning

Voor 1994 geplande activiteiten:
- Toepassingvan moleculaire merkers:verdere ontwikkeling van methodenvoor QTL-lokalisatie
en ontwerpen van selectiemethoden die gebruik maken van moleculaire merkers.
- Biosystematiek: inventarisatie van variatie in chloroplast-DNA bij tulp.
- Modellering van biologische variatie ten aanzien van resistentie tegen ziekten en plagen:
ontwikkeling van statistische modellen die een deugdelijke interpretatie van proefresultaten
ten aanzien van resistentie mogelijk maken, met name voor die situaties waar een
klassieke statistische analyse niet verantwoord is.
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- Genotype-milieu-interactie: evaluatie van diverse klassen van modellen, in relatie tot de
aardvandegegevens (onder andere opbrengstproeven en waardplant-pathogeencombinaties).
- Introductie van kwantitatieve methoden in plantenveredeling en plantenveredelingsonderzoek:
ondersteuning van andere programma's, onder andere het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek van rassen.
Al deze activiteiten worden in 1994 gefinancierd door LNV.
Andere relevante
programma's

25, 149, 175, 214, 220

Indicatie omvang

totaal 5 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

4131
4132
4133
4161
4181

Gebruik van moleculaire merkers in de plantenveredeling (CPRO, P.Stam)
Chloroplast-DNA-variatie en biosystematiek bij tulp (CPRO, L.W.D. van Raamsdonk)
Modelontwikkeling voor biologische variatie ten behoeve van het onderzoek
naar resistentie tegen ziekten en plagen (CPRO,J.Jansen)
Ontwikkeling en introductie van kwantitatieve methoden in de plantenveredeling
(CPRO,J.Jansen)
Genotype-milieu-interactie en multivariate strategieën (CPRO, F.A. van Eeuwijk)
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Programma 216

Gewasecologie en opbrengstvorming van akkerbouw- en
vollegrondsgroentegewassen

programmaleider

dr.ir. A.J. Haverkort & ir. W.J.M. Meijer - AB-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Experimenteel en modelmatig gewaskundig onderzoek wordt uitgevoerd naar de invloed van
biotische enabiotische beperkingen op deopbrengstvorming en produktkwaliteit van akkerbouw-,
agrificatie- en vollegrondsgroentegewassen, ten behoeve van duurzame produktiesystemen.
Expertise-opbouw vindt plaats op het gebied van de fundamentele gewasfuncties, met name
gasuitwisseling, de worteldynamiek en de simulatie van de ontwikkeling en drogestofverdeling
van gewassen.

Aanleiding

Aanleiding tot het programma is de toegenomen zorg voor de duurzaamheid van produktiesystemen en rentabiliteit in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelten. Om ongewenste
milieu-effecten tevermijden wordt de plantaardige produktie indeopenteelten in toenemende
mate geconfronteerd met beperkingen ten aanzien van de inzet van produktiemiddelen.
Daarnaast dwingen marktontwikkelingen tot het introduceren van nieuwe produkten
(gewassen) en het aanbieden van veilige produkten van hoge, concurrerende kwaliteit die bij
voorkeur het heiejaar versbeschikbaar moeten zijn. Ontwikkelingvan duurzameteeltsystemen,
met name met betrekking tot bemesting en gewasbescherming, vereist een optimaal gebruik
van kennis van de wisselwerking tussen teelt- en omgevingsfactoren en gewasreacties. De
optimalisatie van de uiteindelijke gewasopbrengst in beperkende produktieomstandigheden,
en van de kwaliteit van het produkt in relatie tot de beoogde markt, vereist een vergroting
van inzicht indeeffecten vanzulke omstandigheden op groei en produktvorming. Kwantitatieve
gegevens over adaptatie (plasticiteit), compensatie en herstelprocessen op orgaan- plant- en
gewasniveau in teeltsystemen met verlaagde inputs en biotische of abiotische stress ontbreken
vrijwel. Ten aanzien van nieuwe en kleine traditionele gewassen, voor afzet naar de
industrie, is kennis van limiteringen en knelpunten in hun specifieke produktiestrategie en
van de vorming of kwaliteit van relevante inhoudstoffen gewenst voor een nauwkeurige
inschatting van huidige en toekomstige teeltpotenties.

Doel

Het programma isgesplitst in twee delen:
Gewasreacties op (a)biotische beperkingen
Het onderzoek verwerft de basiskennis om geïntegreerde, duurzame produktiesystemen te
verbeteren en te optimaliseren wat betreft de eisen van produktiviteit en produktkwaliteit,
en van het milieu. Het richt zich op de volgende aspecten:
- beheersing van de schade door ziekten en plagen, met name door enkele soorten aaltjes,
- de consequenties van verminderde beschikbaarheid van stikstof, beperking van beregening
en de gevolgen van fluctuaties in de beschikbaarheid van deze groeifactoren.
De eerste stappen in het onderzoek zijn het opsporen van het mechanisme van tolerantie dan
wel resistentie tegen biotische en abiotische stressfactoren, en vervolgens het kwantificeren
van de effecten op produktiviteit, en kwaliteit, nutriëntenbenutting en verliezen. Voor een
aantal aspecten worden de verkregen inzichten, relaties en gegevens geïntegreerd in
simulatiemodellen (schademechanismen van en schadeniveau door aaltjes, stikstofbenutting
enverliezen,gewasmodellen gericht opefficiënt watergebruik). Diemodellen worden gevalideerd
aan experimentele gegevens en aan praktijkgegevens. De via experimenten en modelstudies
verkregen inzichten en gegevens worden aangewend om strategieën voor geïntegreerde
teeltsystemen te formuleren. Ze leveren tevens aangrijpingspunten op voor de veredeling om
genotypen te ontwikkelen die beter aangepast zijn aan de eisen van duurzame produktie.
Gewasdiversificatie en agrificatie
In het kader van agrificatie worden van een aantal nieuwe en enkele oude gewassen de
fundamentele fysiologische kenmerken onderzocht die de opbrengst bepalen en worden de
factoren geanalyseerd die de orgaanvorming, de chemische samenstelling en de produktiviteit
beïnvloeden. Het onderzoek beperkt zich tot hoofdlijnen en tot optimale omstandigheden.
Voor enkele gewassen worden deexperimenten aangevuld met gewassimulaties. De uitkomsten
van dit onderzoek worden vertaald naar de volgende uitgangspunten voor veredelings- en
teeltonderzoek:
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- aangeven welke aspecten van de ontwikkeling en groei van de nieuwe soorten limiterend
zijn voor de produktiviteit of kwaliteit,
- formuleren van aangrijpingspunten en criteria voor veredeling,
- beschrijven van basiskennis en richtlijnen voor de teelt.
Een belangrijke doel bij nieuwe gewassen is het inschatten van het actuele opbrengstniveau
en van bereikbare verbeteringen. Die kennis wordt toegepast bij veredeling en teeltoptimalisatie ten behoeve van haalbaarheidsstudies en -evaluaties, en bij keuzen tussen
gewassen die hetzelfde produkt leveren.
Een belangrijk deel van het programma is gericht op expertiseopbouw:
- het verwerven van inzicht op het gebied van gasuitwisselingsprocessen, worteldynamiek
en wortelactiviteit,
- de rol van koolstof- en stikstofaccumulatie en herverdeling voor de orgaanaanleg en
produktvorming.
De uitkomsten van dat onderzoek en van de ontwikkelde methodieken en meettechnieken
worden in beide deelprogramma's benut.
Het programma wordt grotendeels uit LNV-middelen gefinancierd.
Planning

Een aantal projecten die op tijdelijke basis zijn gefinancierd zullen in het eerste jaar van de
looptijd van het programma eindigen. Dit betreft deelonderzoek binnen de programma's
rond bodemgezondheid, nutriëntenstromen en nieuwe gewassen. Deze projecten bevinden
zichin 1993 indeeindfasevande uitvoering waarna in 1994deverslaglegging kan plaatsvinden.
Zowel vanuit devasteformatie alsvia externefondsen zal aan degenoemde aandachtsgebieden
capaciteit besteed blijven. Nieuw onderzoek zal worden gestart met betrekking tot de bloeiinductie van soorten met vernalisatie-behoefte ten behoeve van risico-analyses voor het
schieten van vollegrondsgroenten. Beperkte activiteiten op het terrein van geïntegreerde
beheersing van ziekten en plagen in vollegrondsgroentegewassen worden versterkt. Voorts
zal in het kader van de biomassaproduktie voor vergassing ten behoeve van elektriciteitsproduktie aansluiting worden gezocht bij nationale en internationale (EG-)programma's.

Andere relevante
programma's

31, 48, 50

Indicatie omvang

totaal 11 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

Gewasreacties op (a)biotische beperkingen
737
Ontwikkeling, aanpassing en beheer van uitrusting voor fotosynthesemetingen
ten behoeve van het onderzoek (AB, A.H.C.M. Schapendonk; LUW, J. Goudriaan)
782
Ontwikkeling van methoden en aanpassing en beheer van de onderzoekuitrusting van het 'Wageningen Rhizolab' (AB, J. Groenwold, A.L. Smit)
805
Kwantificering van schade door aaltjes bij aardappelen met behulp van
groeimodellen (AB, M.A. van Oijen)
810
Gewasfysiologisch onderzoek naar de opbrengstvorming en kwaliteit van
spruitkool (AB, R. Booij)
816
Groei en functioneren van het wortelstelsel van maïs in relatie tot de benutting
en verliezen van stikstof (AB,J.J.Schröder, L. ten Holte)
833
Onderzoek naar de gewasfysiologische aspecten van opbrengstderving bij een
aantasting door wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) (AB, A.L. Smit)
850
Genetisch-fysiologisch onderzoek naar de limiterende factoren bij de voorjaarsgroei
van maïs;fotosynthese-efficiëntie en nutriëntenopname (AB,A.H.C.M. Schapendonk;
CPRO, O. Dolstra)
857
Keuze en teelt van voedergewassen bij beregeningsverboden (AB, H.F.M. Aarts,
C. Grashoff)
858
Prognose van opbrengst en brouwgerstkwaliteit van gerst in verschillende
regio's in Europa, onder huidige en toekomstige klimaatomstandigheden (AB,
C. Grashoff)
873
Dynamiek van de bloei-inductie van plantesoorten met vernalisatie-behoefte (AB,
R. Booij)
874
De invloed van abiotische factoren op tolerantie voor het aardappelcysteaaltje
(AB, A.J. Haverkort)
877
De invloed van heterogeniteit in ruimte en tijd van wortelgroei, water en
nutriënten op opname en benutting (AB,A.L. Smit)
880
Ontwikkeling, standaardisatie en documentatie van methodieken voor de studie
van de dynamiek van beworteling van veldgewassen (AB, S.C.van de Geijn)
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Gewasdiversificatie en agrificatie
760
Fysiologie en gewassimulatie van hennep in relatie tot kwaliteits- en
opbrengstverbetering (AB, W.J.M. Meijer; LUW, H.M.G. van der Werf)
777
De invloed van omgevingsfactoren op de gewasstructuur en de vorming en
samenstelling van het zaad bij karwij (AB, H.J. Bouwmeester, W.J.M. Meijer)
803
Gewaskarakteristieken, produktie-opbouw en produktkwaliteit van nieuwe
oliezaadgewassen voor technisch-chemische toepassingen (AB,W.J.M. Meijer)
822
Fysiologie vandezaadvorming bij grasgewassen (AB,J.W.Warringa,W.J.M. Meijer)
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Programma 217

Plantenfysiologie, produktvorming en -kwaliteit van beschermde
tuinbouwgewassen

programmaleider

dr. D. Kuiper & dr. B.W. van Veen - AB-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op de fysiologische achtergrond van produktvorming en -kwaliteit in
de beschermde teelten. De nadruk zal liggen op het bruikbaar maken van kennis over de
regulatie van relevante hormonale en morfogenetische processen, teneinde de stuurbaarheid
van de produkteigenschappen en de voorspelbaarheid van de produktie te verhogen. De
aanleiding zijn detoenemende eisendie aanproduktkwaliteit gesteldworden,ende beperkingen
die de stringentere milieuwetgeving oplegt. Met het oog hierop zullen specifieke effecten
van factoren als licht (intensiteit en kwaliteit), temperatuur (som en verdeling), water en
plantevoeding (sturing van groei en kwaliteit) onderzocht worden.
Het onderzoek richt zich ook op het identificeren van niet-chemische alternatieven voor
plantegroeistoffen die in de teelt- en naoogstfase worden gebruikt. Kwalitatief betere en
bedrijfsmatig efficiëntere produktvorming stelt ook hoge eisen aan het uitgangsmateriaal in
de teelt en aan de fysiologische conditie van het gewas tijdens de teelt. In dit kader zal
binnen dit programma onderzoek plaatsvinden naar bruikbare plantenfysiologische
kwaliteitsparameters.

Aanleiding

De aanleiding tot het programma is de toegenomen zorg voor het duurzaam gebruik van
produktiemiddelen, de gewenste beperking van de inzet van chemische middelen voor
gewasbescherming, en de bevordering van de produktkwaliteit. Daarnaast dwingen marktontwikkelingen tot de introductie van nieuwe produkten en nieuwe gewassen, en het
aanbieden van veilige produkten van hoge concurrerende kwaliteit. Vooral in de hoogtechnologische tuinbouwsector is een snelle toepassing van resultaten uit het fundamenteel
plantkundig onderzoek van levensbelang om zowel actuele problemen op te lossen als om de
concurrerende landen op het vlak van produktiekosten en -kwaliteit vóór te blijven. Dit
vereist een optimalisatie van de teeltomstandigheden, in combinatie met plant- en gewaseigenschappen, teneinde in beperkende produktieomstandigheden de opbrengst en kwaliteit
op een voldoende niveau te handhaven. De kennis op dit gebied isveelal fragmentarisch van
aard. Ditprogramma richtzichopeenaantaldeelgebieden (signaaloverdracht, hormoonfysiologie,
koolstofhuishouding en plantevoeding), waarover de benodigde kennis zal worden verzameld
en toepasbaar gemaakt voor praktijksituaties. De aanpak omvat zowel de kwantificering en
fysiologische onderbouwing van door teeltingrepen (licht, klimaat, plantevoeding, plantegroeistoffen) opgeroepen plantreacties op plant- en orgaanniveau, als het ophelderen van
delen van betrokken signaaltransductieketens op celniveau.
De probleemstelling kan als volgt worden samengevat. De korte- en lange-termijneffecten
van ingrepen in de teelt worden veelal empirisch bepaald, en de effecten laten zich niet
eenvoudig combineren en extrapoleren in nieuwe omstandigheden. De teeltomstandigheden
die zijn aangepast aande plant- engewaseigenschappen kunnen niet optimaal worden gebruikt,
doordat onvoldoende inzicht aanwezig is in de samenhang van de betrokken mechanismen.
Daardoor blijft ook de volledige benutting achterwege van de potentie van de gewassen en
tuinbouwprodukten in beschermde teelten die worden uitgevoerd met inachtneming van de
milieurestricties.

Doel

Doel van dit onderzoek is het aanreiken van kennis voor het optimaliseren van de produktvorming en -kwaliteit bij beschermde tuinbouwgewassen. Dete leveren prestatie is het
analyseren en/of oplossen van problemen op het gebied van produktvorming en -kwaliteit.
Hiervoor is inzicht nodig in de regulatie van morfogenetische processen en groei van organen,
die de produktie en kwaliteit van planten en plantorganen, zoals bloemen, vruchten en
wortels, bepalen. Bij de regulatie van dit soort processen spelen groeiregulatoren, licht,
plantevoeding en plantbelasting een belangrijke rol.
Toetsbare subdoelstellingen zoals gedefinieerd vanuit de hoofddoelstelling zijn:
- het formuleren van de minimale energie-input tijdens de teeltfase, die nodig isvoor de
ontwikkeling van een produkt met de vereiste kwaliteit en houdbaarheid;
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- het ontwikkelen van methoden voor bepaling van parameters, die indicatief zijn voor de
inwendige kwaliteit van tuinbouwprodukten;
- het formuleren van teeltadviezen, die een optimale produktvorming en -kwaliteit beogen
door het gericht sturen van water en nutriënten, en die gericht zijn op de minimalisering
van de input van nutriënten;
- het ontwikkelen van niet-chemische actoren om de chemicaliën te vervangen die nu
toegepast worden bij sturing van de groei.
Dit programma wordt overwegend gefinancierd uit LNV-middelen, aangevuld door bijdragen
uit het tuinbouwbedrijfsleven.
Planning

Signaaloverdracht en hormoonwerking
In 1994 zal de methode om gibberellinen in planteweefsels te analyseren, in samenwerking
met de LUW-vakgroep Plantenfysiologie, verder opgebouwd worden. Dit zal de basis vormen
voor onderzoekprojecten betreffende de sturing van de plantengroei met behulp van fotoperiodiciteit en lichtkleur. Tevens isdeze methode essentieel voor het te starten van onderzoek
naar de effect van de interactie tussen lichtkleur en gibberelline-metabolisme op de bladvergeling, en voor het onderzoek naar een meer gesynchroniseerde bloei-inductie bij
potplanten.
Het onderzoek naar de relatie tussen het cytokinine-metabolisme en bloemknopverdroging
bij iris zal worden gestopt. Het werk aan rozenonderstammen zal geïntensiveerd worden. In
dit project wordt, naast de sturende werking van de in de wortel geproduceerde cytokininen,
ook de gevoeligheid voor deze plantengroeistoffen van het target-weefsel bestudeerd.
Het moleculair-fysiologisch onderzoek naar de rol van het auxine-metabolisme in het proces
van dewortelinitiatie, spitst zichtoe op de beschrijving vangenen die bij de auxine-afhankelijke
beworteling een rol spelen. Bovendien wordt met behulp van auxinebindingseiwitgenen die
zijn geïsoleerd uit ander plantemateriaal gepoogd de weefselgevoeligheid te beïnvloeden.
Het membraanfysiologische deel richt zich op:
- selectieve opname van verschillende gibberellinen,
- de rol van ionenkanalen in de selectiviteit van transportprocessen,
- het belang van de koolhydraat-carrier in de plasmamembraan van cellen uit rozepetalen
met betrekking tot de bloemknopopening,
- membraankarakterisering met betrekking tot een goede en slechte bloemknopopening.
Assimilatie van koolhydraten en mineralen in relatie tot kwaliteit
Het onderzoek houdt zich bezig met de mogelijkheden om facetten van de plantevoeding
toe te passen op produktvorming en -kwaliteit. Hierbij kan het om de componenten van de
voeding gaan, maar ook om de wijze van toediening, en om lokale en temporele variatie.
De lichtkleur (=stuurlicht) beïnvloedt de distributie van koolhydraten en daaraan gekoppeld
morfogenetische processen. De fysiologische achtergrond en de toepasbaarheid van dit
fenomeen worden bestudeerd.Vooral het onderzoek naar degrootte vande stuurlichtcomponent
binnen de assimilatiebelichting zal aan de orde komen. Het onderzoek naar de waarschijnlijke
interactie van stuurlicht met het gibberellinemetabolisme wordt geïntensiveerd vanuit het
eerste integratiepunt van beide clusters.
Gaswisselingsmetingen aan bladeren geven informatie over het functioneren van het fotosyntheseproces. Door daaraan de techniek van chlorofylfluorescentie te koppelen kan
gevoeliger de invloed van bepaalde stressfactoren op de fotosynthese gemeten worden. De
mogelijkheid om deze techniek als kwaliteitsparameter te gebruiken, zal onderzocht worden.
In 1994 zullen kwalitatieve aspecten aan paprika, tomaat en radijs onderzocht worden. Ook
zal aandacht worden geschonken aan de vraag, hoe de vereiste kwaliteit door gerichte sturing
van voeding, temperatuur en plantbelasting bereikt kan worden.

Andere relevante
programma's

27, 50, 58, 122, 124, 148, 187, 208, 216

Indicatie omvang

totaal 23 mensjaar, waarvan 18ten laste van LNV

Projecten

Signaaloverdracht en hormoonwerking
671
Enzymatische immunotoetsen voor plantenregulatoren (AB, D. Kuiper)
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735
765

807
819
826
827
828
851
862

Oorzakelijk verband tussen membraaneigenschappen en kwaliteit van sierteeltprodukten (AB, W.J.R.M. Jordi)
De rol van het koolhydraatmetabolisme en van plantegroeistoffen bij de
bloemknopopening van de roos (AB, H.S.van Reenen, D. Kuiper; LUW,
C M . Karssen)
Membraanfysiologisch onderzoek naar de reactie van de huidmondjes op de
verhoogde C02-concentratie (AB, M. Blom-Zandstra, S.A. Vogelzang)
De rol die hormonen spelen bij de produktiviteit van rozenenten (AB,A. Dieleman,
D. Kuiper; LUW, J.Tromp)
Celbiologisch en moleculair-biologisch onderzoek naar wortelvorming bij houtige
gewassen (AB,W.M. van der Krieken)
Regulatie van groei en bloemontwikkeling van rozen met licht (AB, F.M. Maas,
J.A. Bakker)
Derolvangibberellines bij bloeiinductie(AB,vacature,D.Kuiper; PBN,Tj. Blacquière)
Groeiregulatie van de bloemknopopening (AB, D. Kuiper)
Interactie tussen stuurlicht en gibberellinen bij de bladvergeling van Alstroemeria
(BION, AB, I.F. Kappers, W.J.R.M. Jordi, F.M. Maas; LUW, L.H.W, van der Plas,
W.J. Vredenberg)

Assimilatie van koolhydraten en mineralen in relatie tot kwaliteit
775
Vruchtgroei van kasgewassen,met nametomaat, in relatietot de waterhuishouding
(AB, P.A.C.M. van de Sanden)
830
Koppeling van chlorofylfluorescentie aan gasuitwisselingsmetingen voor het
kwantificeren van stress-effecten (AB, A.H.C.M. Schapendonk)
831
Regulatie van groei en stofverdeling onder invloed van nitraatvoorziening bij
teelt van tomaten op substraat (AB, B.W. Veen)
849
Vruchtzetting, vruchtgroei en drogestofverdeling van paprika in relatie tot het
kasklimaat (AB, L.F.M. Marcelis)
853
Effecten van groeiomstandigheden op het optreden van voosheid bij radijs in
relatie tot de groei, ontwikkeling en drogestofverdeling (AB, L.F.M. Marcelis,
D.R. Verkerke)
417
Dynamiekvanwater ennutriënten inpotplanten meteeneb/vloed-fertigatiesysteem
(AB, P.A.C. Raats)
488
Dynamiek van water en nutriënten in gesloten recirculerende teeltsystemen, met
name zandbedden (AB, M. Heinen)
869
Bepaling van concentratie en vorm van calcium op weefsel-, cel-en subcellulair
niveau in relatietot kwaliteitsafwijkingen in detuinbouw; een haalbaarheidsstudie
(AB, B.W. Veen)
871
Effect van temperatuurverdeling binnen een kasgewas op sapstroom, waterhuishouding en groei (AB, P.A.C.M. van de Sanden)
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Programma 218

Ecologisch geavanceerde produktiesystemen voor akkerbouw,
groenteteelt, graasveehouderij en fruitteelt (i.o.)

programmaleider

dr. P.Vereijken -AB-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Ecologisch geavanceerde produktiesystemen zullen worden ontworpen, getoetst en verbeterd,
al voortbouwend op onderzoek naar geïntegreerde systemen en op de kennis en ervaring van
ondernemers uit de biologische landbouw, in sectorgewijze innovatieprojecten met een
interdisciplinair karakter. Vergeleken met het onderzoek naar geïntegreerde landbouw zal het
programma de betrokken beleidsdoelstellingen meer consistent benaderen, met het oog op
een duurzame ontwikkeling van de landbouw op de lange termijn.

Aanleiding

Directe aanleiding tot het onderzoek is het DWT-Plan 'Aanpak Onderzoek Biologische
Landbouw', dat isopgesteld in opdracht van de Minister van LNV en op verzoek van de
Tweede Kamer. Hierin wordt met prioriteit aandacht gevraagd voor de bedrijfssystemen die,
conform de doelstellingen van het beleid, binnen de randvoorwaarden voor de biologische
produktie milieu- en natuurvriendelijk, en economisch rendabel moeten kunnen produceren
(paragraaf 3). Dit vereist mede aandacht voor knelpunten op onderdelen welke bij voorkeur
in de context van het bedrijfssysteem moeten worden opgelost. De bedrijfssysteemontwikkeling
dient ook te worden gericht op een optimaal functioneren van de systemen in een regionale
context, ten aanzien van milieu, natuur, landschap, inkomen en werkgelegenheid. Deze
prioriteitsstelling door DWT wordt vertaald in de volgende probleemstelling: hoe kunnen,
gelet op het LNV-lange-termijnbeleid, de landbouwkundige, milieukundige en natuurbeheerskundige tekortkomingen van de huidige biologische landbouw worden opgeheven in de
context van de vigerende bedrijfssystemen in de voornaamste grondgebonden sectoren?

Doel

Doel van het onderzoek is het toetsen, ontwerpen en verbeteren van ecologisch geavanceerde
produktiesystemen (op gewas- en bedrijfsniveaus), voortbouwend op de resultaten van het
onderzoek naar geïntegreerde systemen en de verworvenheden van de biologisch landbouw.
Om tot toetsbare doelstellingen te komen zal in eerste fase aan de hand van beleidsnota's,
produktienormen en -richtlijnen voor de betreffende biologische teeltsectoren worden
nagegaan, wat de tekortkomingen zijn van de huidige systemen. Vervolgens kunnen de
doelen kwalitatief en kwantitatief worden gespecificeerd. In tweede fase zal worden
nagegaan, welke kennis reeds beschikbaar isen welke nog ontbreekt om de specifieke
doelen te realiseren. In derde fase kan het experimentele onderzoek starten op twee niveaus:
het genereren van ontbrekende deelkennis en het gericht innoveren van bestaande systemen.
Concreet dienen aan het eind vande planperiode op papier entevelde ecologisch geavanceerde
prototypesystemen te zijn opgeleverd voor de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, graasveehouderij (melk- en vleesvee) en fruitteelt (appel).
Dit programma wordt overwegend gefinancierduit LNV-middelenen uit het EG-AIR-programma.

Planning

In het aanloopjaar van het programma (1994) zullen werkgroepen van DLO-instituten en
proefstations voor de sectoren (1) akkerbouw en groenteteelt, (2) graasveehouderij en (3)
fruitteelt rapporteren over de mogelijkheden van ecologisch geavanceerde produktiesystemen
en bij een positief resultaat een plan voorleggen voor een interdisciplinair innovatieproject
voor de desbetreffende sector. Voor de sector akkerbouw en groenteteelt zal met name worden
bezien in hoeverre het sinds 1991 lopende CABO-DLO-project 864 kan worden verbreed met
deelname van IBN-DLO, IPO-DLO, LEI-DLO en PAGV.

Andere relevante
programma's

37, 48, 129, 178, 187

Indicatie omvang

totaal 8 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

863
864

Opzetencoördinatie vaneen Europees netwerkvoor onderzoek naar geïntegreerde
c.q. ecologische akkerbouwsystemen (AB, P.Vereijken)
Ecologisch geavanceerde produktiesystemen voor akkerbouw en groenteteelt
(AB, P.Vereijken, H. Kloen)
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1149
17-503
17-504
17-506
17-521
14b
14d

Bepaling kwaliteit van organische stof en mest bij biologische bedrijven (AB,
J. Hassink)
Een ecologische systeembenadering voor ziekte- en plaagbeheersing in de
vollegrondsgroenteteelt (IPO, J.A.B.M. Theunissen)
Dynamica van predatoren in relatie tot de agroecologische infrastructuur in de
akkerbouw. (IPO, C.J.H. Booij, L.J.M.F. den Nijs)
Epidemiologie en variabiliteit van graanziekten in veranderende bedrijfssystemen
(IPO, R.A. Daamen)
Vóórkomen en effectiviteit van antagonisten als systeemfactor bij de natuurlijke
bestrijding van insekteplagen in boomgaarden (IPO, L.H.M. Blommers)
Vóórkomen en effectiviteit van antagonisten als systeemfactor bij de natuurlijke
bestrijding van insekteplagen in boomgaarden (IPO)
Inventarisatie van ziekten, plagen en antagonisten in veranderende bedrijfssystemen (IPO)
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Programma 219

Plantenbiochemie en inhoudstoffen (i.o.)

programmaleider

dr. J.P.F.G. Helsper - AB-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma beoogt, via inzicht in de biochemische en fysiologische achtergronden, te
komen tot een optimalisering van de accumulatie van kwaliteitsbepalende inhoudstoffen in
landbouwprodukten. Dit inzicht kan worden verworven door onderzoek naar de chemische
identiteit, de biosynthese, het metabolisme en de enzymologie van deze inhoudstoffen.

Aanleiding

De produktkwaliteit bij akker- en tuinbouwprodukten neemt, naast het aspect opbrengst, in
toenemende mate in importantie toe. Inhoudstoffen bepalen voor een belangrijk deel deze
produktkwaliteit. De belangstelling voor agrificatiegewassen zorgt voor een extra impuls voor
onderzoek aan nieuwe gewassen met specifieke inhoudstoffen. Eenteeltmatig of genetisch
sturen van de accumulatie van inhoudstoffen kan sterk bevorderd worden door inzicht in de
teeltkundige, genetische, biochemische en fysiologische achtergronden van de biosynthese en
het metabolisme.
Inhoudstoffen met een negatief effect op de kwaliteit, zoals fytotoxinen en antinutritionele
factoren, moeten in concentratie verlaagd of totaal verwijderd worden. Componenten met
een positief kwaliteitseffect op bijvoorbeeld smaak en geur moeten op een optimaal niveau
aanwezig zijn in het eindprodukt en substraten voor de verwerkende industrie in zo hoog
mogelijke concentraties. Naast de genetische potenties bepalen ook de uitwendige teeltomstandigheden, al of niet door de mens gestuurd, de uiteindelijke concentratie aan inhoudstoffen, die vervolgens weer beïnvloed kan worden tijdens de naoogstfase.

Doel

Doel van dit onderzoekprogramma in engere zin is om inzicht te verwerven in de chemische
identiteit van kwaliteitsbepalende inhoudstoffen en in de biosynthese, het metabolisme en de
enzymologie die betrokken zijn bij de accumulatie hiervan.
De waarnemingen zullen worden vastgelegd in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen,
waar toepasselijk ineen proefschrift of intussentijdse rapportages aan definancier. De gevonden
resultaten zullen tevens geëvalueerd worden op hun maatschappelijke toepasbaarheid.
Het programma wordt overwegend gefinancierd uit LNV-middelen.

Planning

- Bij het erucazuurproject, dat geheel door LNV gefinancierd wordt, zal begin 1994 de
waarde van koolzaadembryo's als modelsysteem voor erucazuur-accumulatie worden
afgerond. Als volgende stap zal worden onderzocht of, onder bepaalde omstandigheden,
erucazuur behalve op sn-1- en sn-3- ook op de sn-2-positie van de glycerolkern kan
worden ingebouwd en welke enzymen hierbij een rol spelen.
- Het stootblauwonderzoek, dat voor circa 50% door het Produktschap voor Aardappelen
wordt gefinancierd, zal zich in 1994 richten op het vaststellen van de chemische identiteit
van de stootblauwcomponent(en). Tevens zal een begin worden gemaakt met studies naar
de substraten die een rol spelen bij de vorming van deze componenten.
- Voor het onderzoek naar de biosyntheseroute van (i)-carvon in karwijzaad zal worden
gestart met een stage van vijf maanden in de Verenigde Staten op het laboratorium van
prof. R.Croteau. Hier werd soortgelijk onderzoek aan de biosynthese van (+)-carvon
verricht bij Mentha spicata. Dit project wordt voor circa 50% extern gefinancierd uit
herstructureringsgelden. De kennis en ervaring die hier wordt opgedaan, zal verder
worden uitgebouwd zodat de biosyntheseroute van (i)-carvon voor een groot gedeelte zal
zijn opgehelderd en een aanvang kan worden gemaakt met de karakterisering van de
betrokken enzymen.

Andere relevante
programma's

31, 56, 57, 61, 62, 124, 149, 183, 217, 242, 249

Indicatie omvang

totaal 2 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

835

Vorming van lipiden en erucazuur in hauwen en embryo's van koolzaad (AB,
J.A. Wilmer, J.P.F.G. Helsper, W.J.R.M. Jordi; LUW, L.H.W, van der Plas)
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867
868
881

Fysiologisch en biochemisch onderzoek naar factoren die leiden tot stootblauw
bij aardappel (AB, L.H. Stevens, J.P.F.G. Helsper, A.J. Haverkort)
Expertiseontwikkeling gaschromatografie en massaspectrometrie (AB,
J.P.F.G. Helsper, W.J.R.M. Jordi, D. Kuiper)
Biochemisch en fysiologisch onderzoek naar de regulatie van de carvonopbrengst
bij karwij en dille (AB, H.J. Bouwmeester)
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Programma 220

Plantenveredelingsonderzoek bij siergewassen en houtige gewassen,
gericht op duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en
ontwikkeling van efficiënte veredelingsmethoden

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het onderzoek naar de genetische variatie bij siergewassen en houtige gewassen richt zich op
duurzame resistentie tegen ziekten en plagen, op verbetering van de produktkwaliteit en op
verbreding van het sortiment. De nadruk ligt op het opsporen en vergroten van genetische
variatie, het ontwikkelen van selectie- en veredelingsmethoden, en op strategisch onderzoek
met betrekking tot resistenties en kwaliteitskenmerken.

Aanleiding

De bloemisterijsector is uitgegroeid tot de belangrijkste produktietak binnen de Nederlandse
plantaardige produktie. De produktiewaarde iscirca f 8 miljard per jaar. Nederland vervult in
internationaal opzicht een centrumfunctie voor de veredeling, de teelt en de handel van
eind- en uitgangsmateriaal. Het belang van hoogwaardig uitgangsmateriaal neemt nog steeds
toe. Het brede en zich steeds vernieuwende sortiment dat Nederland kan aanbieden is een
sterke internationale troef.
Deveredeling van siergewassen is kleinschalig van opzet. Veredelingsonderzoek is noodzakelijk
om de genetische basisvan het uitgangsmateriaal te verbeteren en het sortiment te verbreden.
Fundamenteel-strategisch onderzoek kan door de Nederlandse bedrijven zelf in verband met
de grote investeringen niet worden uitgevoerd. Mede tengevolge van overheidsmaatregelen,
onder andere die welke voortvloeien uit het Meerjarenplan Gewasbescherming, zal het
gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen drastisch worden beperkt. Het gebruik
van resistente(re) rassen is een goede aanpak om tot duurzame produktie te komen en past
in systemen van geïntegreerde bestrijding. De houdbaarheid van de bloem isvoor consument
en handel een belangrijk kwaliteitsaspect.
Genetische variatie vormt de basis van elk veredelingsprogramma. Dit geldt zowel voor het
fundamenteel-strategisch onderzoek als voor de praktische veredeling. Door middel van
kruisingsveredeling, ondersteund door en aangevuld met biotechnologische technieken, kan
veelworden bereikt. Fundamenteel-strategisch onderzoek naarveredelings- en selectiemethoden,
en naar het toepasbaar maken van nieuwe biotechnologische technieken, is hiervoor noodzakelijk bij siergewassen en houtige gewassen.

Doel

De doelstelling van het onderzoekprogramma kan worden afgeleid uit de hierboven
genoemde ontwikkelingen. Het doel isderhalve de genetische verbetering van siergewassen
en houtige gewassen met betrekking tot maatschappelijk en commercieel belangrijke
eigenschappen te realiseren door middel van wetenschappelijk onderzoek. De doelstelling
wordt uitgewerkt binnen de vier thema's: veredelingsmethoden, resistenties, produktkwaliteit
en sortimentsverbetering.
Bij de uitwerking van de doelstelling binnen de thema's ligt het accent van de financiering
door LNV op het risicovolle wetenschappelijke onderzoek, en van de financiering door
derden (bedrijfsleven, EZ) op het toepassingsgerichte gedeelte. Wanneer sprake isvan een
medefinanciering is dit aangegeven. In feite versterken de doelstellingen van de diverse
financiers elkaar. Een strikte scheiding bij de uitvoering van het onderzoek is niet eenvoudig
te geven.
Veredelings- en selectiemethoden
- Het vergroten van de genetische variatie door middel van soort- en geslachts-kruisingen
bij onder andere lelie, tulp, Nerine en Begonia en door gebruik van 2n-gameten. Hierbij
komt kennis over kruisingsbarrières, en het opheffen ervan, ter beschikking en worden
nieuwe in vitro-methoden ontwikkeld. Het bloembiologisch onderzoek bij lelie en tulp
wordt in het kader van het 'Urgentieprogramma Bollenziekte en Veredelingsonderzoek'
uitgevoerd (50% bijdrage bedrijfsleven).
- Het ontwikkelen van regeneratie- en transformatieprocedures bij roos, chrysant, anjer en
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wilg, met als doel resistenties te introduceren. Ten gevolge van externe financiering (PVS,
PBTS-regeling) is het regeneratiewerk bij roos uitgebreid met transformatie-onderzoek. Het
chrysantenonderzoek is versterkt op het terrein van inbouw van insektenresistentiegenen
door medefinanciering van het bedrijfsleven (PVS,VBN) en NOVEM.
- Het gebruik van moleculaire merkers alssysteem van indirecte selectie in kruisingspopulaties
van lelie en tulp. Het beschrijven van een eerste genetische kaart van lelie en tulp en het
bestuderen van de overerving.
- Het ontwikkelen van efficiënte en betrouwbare toets- en selectiemethoden voor het
opsporen van insekte-, bodemschimmel- en virusresistenties. Het ontwikkelen van selectiemethoden met betrekking tot de houdbaarheid van de snijbloemen. Met uitzondering van
het virusonderzoek vindt medefinanciering plaats door diverse financiers onder andere in
het kader van het 'Urgentieprogramma'.
Resistenties
- Het opsporen en toepasbaar maken van duurzame resistenties tegen trips bij chrysant,
tegen Pythium in lelie, Stromatinia bij gladiool en TBV bij tulp. Het uitvoeren van de
analyse van de overerving.
- Het introduceren van insektenresistentiegenen in chrysant (met medefinanciering) en van
bacterieresistentiegenen in wilg en roos (medefinanciering).
- Het ontwikkelen van in vitro-selectietechnieken bij gladiool en esdoorn om het resistentieniveau tegen Fusarium (gladiool) resp. Verticillium (esdoorn) te verhogen. Medefinanciering
door respespectievelijk de EGen het Nederlands bedrijfsleven.
Produktkwaliteit
- Het verhogen van de houdbaarheid van tulpe- en leliebloemen, en de analyse van de
overerving. Studie naar selectiecriteria voor houdbaarheid (medefinanciering
Urgentieprogramma). Het verhogen van de houdbaarheid van roos en anjer (zie DLOprogramma 27; medefinanciering van EZen bedrijfsleven).
- Vaststellen van parameters voor de lange-termijnbewaring van genetisch waardevol
uitgangsmateriaal van lelie en tulp (medefinanciering Urgentieprogramma).
Sortimentsverbetering
- Het economisch perspectief van lelie, tulp, gladiool en Begonia vergroten door middel van
soortkruisingen en het opkweken en toetsen van verkregen materiaal. Halfmateriaal kan
beschikbaar komen voor het veredelingsbedrijfsleven.
Planning

De planning isafgeleid uit de werkwijze. Planning per project en is derhalve vrij gedetailleerd.
Veredelings- en selectiemethoden
- Beoordeling van F-i-populaties, uitvoeren van specifieke kruisingscombinaties na
chromosoomverdubbeling van wilde soorten (meerdere gewassen) (LNV).
- Uitvoeren van bestuivings- en bevruchtingstechnieken bij tulp, afronden van kruisingsexperimenten in vitro, doortelen van materiaal van lelie en tulp, overdracht van kennis
(50% LNV, 50% PVS, Urgentieprogramma).
- Bestuderen van het mechanisme van 2n-gametenvorming bij diverse leliegenotypen.
Ploïdiebepalingen van in vitro-behandeld materiaal van geslachtshybriden met Nerine en
vaststellen van fertiliteit (LNV).
- Optimaliseren van regeneratieprocedures bij wilg, ontwikkelen van transgeen materiaal en
in vitro-toetsen op resistentie tegen ErwiniaSalicis.
- Ontwikkeling van weefselkweektechnieken bij esdoorn ten behoeve van in vitro-selectie
op l/ert/c/7//um-resistentie. Ontwikkeling van een methode van vegetatieve vermeerdering
voor enkele belangrijke onderstamgenotypen (LNV; het zaailing- en cultivarselectiegedeelte
door PVS).
- Verhogen van efficiency van regeneratie van roos bij andere commercieel belangrijke
genotypen. Ontwikkeling van een regeneratie- en transformatieprocedure bij snijrooscultivars (LNV; het transformatieonderzoek medegefinancierd door PVS/VBN enPBTS
(37%), via de veiling VBA).
- Introductie van Bt-genen in chrysant (LNV, NOVEM,PRS).
- Introductie van merker- en reportergenen bij anjer, analyse van regeneranten (LNV-deel; in
samenwerking met programma 27-CPRO).
- Uitbreiding van RAPD-merkers op de genetische kaart van lelie (LNV).
- Ontwikkeling van een alternatief merkersysteem bij lelie en tulp. Oriënterend onderzoek
ten behoeve van de constructie van de genetische kaart bij tulp. Populatieopbouw bij lelie
en tulp (LNV).
- Verhogen van de doelmatigheid van complexe insektenresistentie-toetsen bij chrysant (LNV).
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- Afronden van zaailingtoetsen ten behoeve van Fusamvm-resistentie bij lelie en gladiool
(50% LNV, 50% PVS, Urgentieprogramma).
- Vervolg jaarlijks te herhalen zaailingtoets op TBV-resistentie bij juveniel tulpemateriaal.
Vaststellen van methode van infecteren met behulp van luis en van het bepalen van de
virusbesmetting (LNV).
- Ontwikkeling van meetmethoden en studie naar parameters ten behoeve van de
houdbaarheid van lelie- en tulpebloem, en de genetische variatie ten aanzien van de
houdbaarheid (50% LNV, 50% PVS, Urgentieprogramma).
Resistentie
- Vervolgtoets en selectie op tripsresistentie binnen het chrysantesortiment. Kruisingen ten
behoeve van de genetische analyse van deze eigenschap (LNV). Voorbereiding van het
onderzoek naar tripsresistentie bij anjer (LNV).
- Toetsen van transgene chrysanten op resistentie tegen Spodoptera exigua. Analyse van
chrysanten getransformeerd met PI-H- en GUS-genen: expressie, overerving (50% LNV,
NOVEM-Milieu en PVS).
- Opsporen van resistentiebronnen bij esdoorn voor resistentie tegen Verticillium dahliae
(PVS).
- Afronden van het Fusar/um-resistentieproject van lelie en gladiool, publikatie van gegevens,
overdracht van kennis, uitgifte van materiaal (50% LNV, 50% PVS, Urgentieprogramma).
- Selectie van gladiolenmateriaal op fusaarzuurresistentie. Analyse van geselecteerd
materiaal (40% LNV, 60% EG).
- Uitvoeren van finale hertoets van gladiolemateriaal op resistentie tegen Stromatinia,
gevolgd door uitgifte in 1994/1995 (LNV).
Kwaliteit
- Vaststellen genetische variatie in houdbaarheid aan de hand van enkele houdbaarheidscomponenten bij lelie. Doorteelt van populaties ten behoeve van de toets in 1995 (50%
LNV, 50% PVS, Urgentieprogramma).
- Bepalen van de relatie tussen de vitaliteit van bolmateriaal met inwendige plantparameters.
Analyseren van beschikbaarheid van gehanteerde bewaarmethoden. Opstellen van protocol,
overdracht van kennis, afronden van het project (50% LNV, 50% PVS. Urgentieprogramma).
Sortimentsverbetering
- Doorteelt van unieke tulpe- en leliehybriden (LNV, PVS,deels Urgentieprogramma).
- Kruisingen van unieke leliesoorthybriden met commercieel belangrijke cultivars (LNV,
bedrijfsleven).
- Doortelen en analyse van unieke geslachtshybriden met Nerine (LNV).
- Doortelen en analyse van Segon/a-soorthybriden (LNV).
Andere relevante
programma's

25, 26, 27, 29, 31,148, 215

Indicatie omvang

totaal 22 mensjaar, waarvan 12ten laste van LNV

Projecten

09101
09102
09131
09161
09242
09201
09202
09203
09204
09205
09223
09241

Waardplantresistentie in chrysant (Dendranthema grandiflora) tegen Californische
trips (Frankliniella occidentalis) (CPRO, F.R. van Dijken)
Introductie van soortvreemde genetische variatie in chrysant (CPRO,J. de Jong)
Regeneratie-onderzoek bij roos ten behoeve van nieuwe veredelingstechnieken
(CPRO, D.P. de Vries)
Analyse van resistentiemechanismen van de chrysant tegen de Florida-mineervlieg
(CPRO,J. de Jong)
Veredelingsonderzoek bij tulp (CPRO, vacature)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen tulpmozaïekvirus (TBV) in tulp
(CPRO,J.M. van Tuyl)
Toepassing van moleculaire merkers voor de resistentieveredeling bij lelie (CPRO,
J.M. Sandbrink)
Toepassing van bloembiologische technieken in soortkruisingsonderzoek bij lelie
en tulp (CPRO,J.M. van Tuyl)
Veredelingsonderzoek naar componenten van houdbaarheid bij bolgewassen
(CPRO,J.M. van Tuyl)
Lange-termijnbewaring van bolgewassen (CPRO,J.M. van Tuyl)
Meiotische versus mitotische polyploïdisatie bij lelie (CPRO,J.M. van Tuyl)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen droogrot bij gladiool, veroorzaakt
door Stromatinia gladioli (CPRO, H.J.M. Löffler)
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09292
09293
09294
09301
09391
09302
09121

Onderzoek naar de rol van toxines in de Pathogenese van Fusarium-gladiool
(CPRO, H.J.M. Löffler)
Veredelingsonderzoek naar soort- en geslachtskruisingen van Nerine (CPRO,
J.M. van Tuyl)
Veredelingsonderzoek naar resistentie tegen Fusarium oxysporum bij lelie en
gladiool (CPRO, H.J.M. Löffler, Th. P. Straathof)
Regeneratie en transformatie van wilg (CPRO, S. Roest)
Soortkruisingsonderzoek bij Begonia als basis van sortimentsverbreding (CPRO,
G.H. Kroon)
Veredelingsonderzoek naar l/ert/c////um-resistentie bij laanbomen (CPRO,S. Roest)
Beheer en exploitatie van genetische variatie van siergewassen (CPRO, H.M.C, van
Holsteijn)

207

Programma 222

Positieve kwaliteit, van dier tot vlees

programmaleider

dr.ir. A.G. de Vries - ID-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

De doelstelling van dit programma is het beheersen en verbeteren van de technologische,
sensorische en chemische kwaliteit van vlees. De wensen van de consument, vertaald via
perceptie-onderzoek in fysisch-chemische eigenschappen, vormen het uitgangspunt voor de
evaluatie van factoren die de kwaliteit kunnen beïnvloeden. Met name de interacties tussen
deze factoren zullen hierbij veel aandacht krijgen.

Aanleiding

Maatschappelijke achtergrond
Vlees rechtvaardigt zijn aandeel in ons huidige voedingspakket, indien het gegarandeerd
gezond is (hoge voedingswaarde, afwezigheid van schadelijke stoffen en micro-organismen),
goed smaakt, gunstig geprijsd en makkelijk te bereiden is. Hoewel er behoefte is aan
verschillende kwaliteitsniveaus, is het verkrijgen van een constante en herkenbare produktkwaliteit op dit moment het belangrijkste (Meerjarenvisie vleesonderzoek 1993-1997; PVV,
1993). Naast kwaliteit en prijs van het produkt, is ook de wijze waarop de produktie tot stand
komt van belang. Hierbij gaat het om welzijn en gezondheid van dier en mens binnen de
vleessector (inclusief pluimvee), alsmede de belasting voor het milieu. Toenemende eisen van
de consument aan produktkwaliteit en stringentere voorwaarden van onze samenleving voor
dewijzevan produktie, maken eenbeteresturing enborging binnen devleessector noodzakelijk.
Via de opzet van merkvleesprogramma's schept het bedrijfsleven op dit moment de benodigde
randvoorwaarden voor integrale bewaking en beheersing van de produktieketen. Het onderzoek dient de relevante kennis te genereren voor een optimale beheersing en verbetering van
de processen binnen de keten.
Wetenschappelijke achtergrond en probleemstelling
Bij de sensorische kwaliteitsbeleving van vlees door consumenten blijkt een groot scala van
eigenschappen een rol te kunnen spelen. Op dit moment is er onvoldoende zicht op het
relatieve belang van elk van deze eigenschappen, terwijl ook de wensen ten aanzien van een
aantal eigenschappen (zoals het vetgehalte) onvoldoende duidelijk zijn.
In eerder onderzoek zijn methoden voor de slachterijen ontwikkeld waarmee de vlees/vet- en
vlees/been-verhouding van roodvleeskarkassen geschat kunnen worden (classificatie). Nieuwe
technologieën (elektromagnetische scanning, computermatige beeldverwerking) bieden op
dit moment perspectieven voor een betrouwbare differentiatie richting afnemers. Naast
chemische samenstelling, is er ook behoefte aan differentiatie op basisvan andere kwaliteitskenmerken (met name vleeskleur en malsheid). Hiervoor bestaan nog geen geschikte
meetmethodes voor toepassing in de praktijk.
In het vleeskwaliteitsonderzoek istot nu toe veel aandacht gegeven aan de invloed van
enkelvoudige factoren (zoals het koelproces) op instrumenteel te meten kwaliteitskenmerken,
eventueel aangevuld met smaakpanel-onderzoek. Herhaaldelijk bleek echter de algemene
geldigheid van de resultaten twijfelachtig te zijn vanwege gevonden of vermeende interacties
met andere factoren (zoals de voedingsstatus). Om een goed inzicht in de oorzaken van deze
interacties te verkrijgen is kennis nodig omtrent de fysiologische achtergronden van vleeskwaliteitskenmerken. Met name is er behoefte aan inzicht in de ante mortem energiestofwisseling en de ante en post mortem spiereiwitafbraak.
Voor een beter totaalinzicht bestaat de behoefte om de beschikbare kennis te integreren in
mathematische modellen waarmee effecten op vleeskwaliteit gesimuleerd kunnen worden.
Dergelijke modellen kunnen ookeen belangrijke rolvervullen in het kadervan kennisoverdracht.
Genetische verschuivingen en sekse zullen een effect op de produktkwaliteit hebben. Deze
invloeden zijn onder de huidige omstandigheden onvoldoende bekend. Voorts zal nagegaan
moeten worden of de kwaliteit en de houdbaarheid van produkten via het voer (bijvoorbeeld
door toevoeging van vitamines) verbeterd kunnen worden.
Voor de meeste kwaliteitseigenschappen (met name waterbinding, kleur en bloedingen) zijn
de omstandigheden kort voor en tijdens het slachten van belang. Ook uit welzijnsoogpunt is
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de behandeling vlak voor het doden (met name bedwelming) een kritieke fase. De huidige
omstandigheden van slachten lijken voor verbetering vatbaar, maar op dit moment ontbreekt
er nog veel kennis om tot goede aanbevelingen te komen.
Doel

Het eindresultaat van dit deelprogramma bestaat uit een verbeterde en meer constante
technologische en sensorische kwaliteit van vlees, alsmede een verhoogde verwerkingswaarde
van karkassen (gunstiger chemische samenstelling). Dit kan bereikt worden via een betere
sturing van de productieketen. Het onderzoek zal daartoe een groot aantal vragen moeten
beantwoorden.
De binnen de planperiode beoogde projectresultaten zijn hieronder ingedeeld in 5thema's.
Bij de eerste 2thema's (a-b) ligt het accent op methoden om vleeskwaliteit en verwerkingswaarde van karkassen te meten, uitgaande van de wensen van de consument. Deze methoden
zijn van belang voor de industrie (toegepast karakter), maar zijn tevens nodig voor het
onderzoek (expertise). Binnen de3thema's die daarna komen (c-e)gaat het om het ontwikkelen
en integreren van fundamentele kennis ten aanzien van de wijze waarop produktkwaliteit
beïnvloed kan worden. In het navolgende overzicht is het onderscheid tussen LNV- en externe
financiering aangegeven door de elementen die (mede) extern gefinancierd worden te
labelen met een asterisk (*).
a. Consumenten- en analytisch panelonderzoek
- Nadere kwantificering van het relatieve belang van fysisch-chemische vlees- en
vetkwaliteitseigenschappen voor consumentenappreciatie van pluimvee- en varkensvlees.
- Inventarisatie van de sensorische kwaliteitseigenschappen welke de herkenbaarheid van
uiteenlopende vleessoorten bevorderen.
b. Instrumenteel en chemisch onderzoek
- Handhaving en bevordering van kwaliteit en uniformiteit van de classificatie op basis van
bevleesdheid envetheid van slachtrunderen, varkens en schapen; idem voor de bevleesdheid
van vleeskuikens. Het schatten van de chemische samenstelling van varkens- en runderkarkassen (en delen van het karkas) ten behoeve van de differentiatie op de slachterij. (*)
- Verbetering van de voorspellingswaarde van instrumentele kleur- en malsheidsmetingen
op de slachterij voor de uiteindelijke vleeskleur en malsheid bij rund- en kalfsvlees. Snelle
en betrouwbare meetmethodes voor componenten van beregeur. (*)
- Het bepalen van de frequentieverdeling voor androstenon- en skatolconcentraties in
verband met de beregeurproblematiek.
c. Post-mortaal spierfysiologisch onderzoek
- Kwantificering van het relatieve belang van post-mortaal spierfysiologische kenmerken
voor de kleurstabiliteit van varkensvlees. Het vaststellen van de invloed van de mate van
post-mortaleverzuring (eind-pH), incombinatie met debereidingswijze, opde (instrumentele)
malsheid van rundvlees. (*)
- Kennis omtrent de invloed van post-mortale eiwitafbraak op vleesvermalsing bij kuikenvlees
en (in een later stadium) tevens bij rundvlees. Inzicht in de relatie tussen vleesgroeisnelheid/
eiwitefficiëntie en post-mortale eiwitafbraak bij kuikenvlees.
- Het vaststellen van de oorzaken van spierbloedingen in pluimveevlees; de invloed van de
fysiologische conditie van het dier op het moment van slachten op het optreden van
spierbloedingen.
- Het vaststellen van de waarde van histochemisch onderzoek (typering van spiervezels en
collageenstructuur) bij het verklaren van effecten van proeffactoren op vleeskwaliteit bij
het varken.
- Bepaling van de mogelijkheden van oxydatieremmende voederadditieven (vitamine A,C
en E)voor verbetering van de kleurstabiliteit en/of beperking van de vet-oxydatie. (*)
- Het bepalen van de invloed van elektrostimulatie en 'ageing'-condities, in relatie tot warm
ontbenen, opde malsheidvan pluimveevlees. Het bepalenvande invloedvan elektrostimulatie
en koelregime, eventueel in combinatie met genotype en/of houderijsysteem, op de
malsheid van rund- en varkensvlees. (*)
- Het vaststellen van de oorzaken van kleurvariatie in kuikenvlees; het vaststellen van de
oorzaken van eiwitdenaturatie van uit restvlees (kuiken) geïsoleerde myofibrillaire
eiwitten. (*)
d. Ante mortem spierfysiologisch onderzoek
- Effecten op de energievoorziening vanspieren en degevolgen hiervan voor de vleeskwaliteit
bij varkens en vleeskuikens.
- Effecten van gedragstype ten aanzien van stress-factoren (actieve versus passieve 'copers')
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-

-

-

-

op ante mortem spierfysiologische eigenschappen en de uiteindelijke vleeskwaliteit bij
varkens en kalveren.
Kennis over de (regulering van) protease-systemen die actief betrokken zijn bij de
intracellulaire spiereiwitafbraak in de vroege groeifase van het dier.
Een experimenteel model voor skeletspieren (zoals een 'hindleg model'), waarmee de
effecten van proeffactoren (zoals genotype en voeding) op het spiermetabolisme
gekwantificeerd kunnen worden.
Hetvaststellen vanspierfysiologische enfysisch-chemische verschillen invlees-en vetkwaliteit
tussen genetisch divergerende selectie-lijnen bij vleeskuiken en varken. Het vaststellen van
genetische verschuivingen in vetdistributie en -samenstelling bij het varken. (*)
Ontwikkeling van verbeterde bedwelmingsmethoden voor het slachten van pluimvee. (*)
Het bepalen van de effecten van afleverprocedure (met name voedingstoestand) in
combinatie met ante mortem slachtcondities (stress) op de koolhydraatstofwisseling van
slachtvarkens, en de invloed van deze effecten op de uiteindelijke vleeskwaliteit. (*)
Kennis omtrent de oorzaken van variatie in varkensvleeskwaliteit ten gevolge van
systematische verschillen tussen slachtdagen: de zogenaamde slachtdageffecten. (*)

e. Modelmatig onderzoek
- Een gevalideerd mathematisch model op dierniveau waarmee de vleeskwaliteit (met name
waterbinding en kleur) bij varkens op basis van externe factoren (onder andere tijdsduur
van vasten, rustduur, mate van stress) voorspeld kan worden. Aanzet tot een vergelijkbaar
simulatiemodel voor vleeskuikens.
- Aanzet tot een mathematisch model op koppelniveau waarmee de effecten van alternatieve
aanvoer- en 'processing'-strategieën op varkensvleeskwaliteit bestudeerd kunnen worden.
- Een mathematisch model waarmee de effecten van tegenstroom-broeien voor varkens en
vleeskuikens gesimuleerd kunnen worden.
Planning

De voorgenomen activiteiten voor 1994 bestaan uit:
- nazorg (kennisoverdracht) van in 1993 afgesloten projecten;
- geplande activiteiten van per 1-1-1994 doorlopende projecten;
- het verder inhoudelijk en beheersmatig uitwerken van nieuwe projectvoorstellen, en de
eventuele start van de projectactiviteiten die daarbinnen vallen.
Het formuleren van nieuwe projecten zal in 1994 veel aandacht vragen, aangezien dit het
startjaar isvoor het nieuwe programma. Het betreft hier post mortem histochemisch
onderzoek, een groot deel van het ante mortem spierfysiologisch onderzoek, en het
modelmatig onderzoek.
Als LNV-activiteiten kunnen in 1994 aangemerkt worden:
- Onderzoek naar het relatieve belang van fysisch-chemische vleeskwaliteitseigenschappen
voor consumentenappreciatie bij pluimveevlees.
- Bestudering van de eigenschappen die de herkenbaarheid van vleessoorten bepalen.
- Onderzoek naar de rol van post-mortale eiwitafbraak.
- Onderzoek naar spierbloedingen.
- Het opzetten van histochemisch onderzoek.
- Onderzoek naar de effecten van energievoorziening van spieren.
- Bestudering van de ante mortem intracellulaire eiwitafbraak.
- Aanzet tot mathematische modellering op dierniveau van vleeskwaliteit.
- Aanzet tot onderzoek met een experimenteel model voor skeletspieren.
- Uitwerken van projectvoorstel voor onderzoek naar de effecten van gedragstype op
spierfysiologische eigenschappen en vleeskwaliteit.
De activiteiten die in 1994 (mede) extern gefinancierd dienen te worden, bestaan uit:
- Controle op de uitvoering van de classificatie op de slachterij bij slachtrunderen, varkens
en schapen.
- Testen van methoden voor het schatten van de chemische samenstelling ten behoeve van
de differentiatie op de slachterij.
- Ontwikkelen van meetmethodes voor beregeur.
- Bepalen van de voorspellingswaarde van vroeg bepaalde kleur- en malsheidsmetingen bij
rund- en kalfsvlees.
- Onderzoek naar de fysiologische achtergrond van kleurstabiliteit bij varkensvlees.
- Onderzoek naar de effecten van verzuring op de malsheid van rundvlees.
- Vaststellen van verschillen in vlees- en vetkwaliteit tussen genetisch divergerende
selectielijnen bij vleeskuiken en varken. Vaststellen van genetische verschuivingen in
vetdistributie en -samenstelling bij het varken.
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Bepalen van de effecten van oxydatieremmende voederadditieven.
Ontwikkelen van verbeterde bedwelmingsmethoden bij pluimvee.
Onderzoek naar de invloed van elektrostimulatie in combinatie met andere factoren (zoals
het koelregime).
Onderzoek naar de oorzaken van kleurvariatie en eiwitdenaturatie bij kuikenvlees.
Bepalen van de effecten van afleverprocedure op de koolhydraatstofwisseling van
slachtvarkens.
Vaststellen van de achterliggende oorzaken van slachtdageffecten op varkensvleeskwaliteit.
Andere relevante
programma's

186, 202, 214

Indicatie omvang

totaal 20 mensjaar, waarvan 15ten laste van LNV

Projecten

2034
2565
2544
2570
2830
2840
2370
2377
2688
2689
4634
2XX1
2XX2
2681
2XX4
005
1012
637
082
054
022

Alternatieve methoden voor het verdoven van pluimvee (ID, E. Lambooy)
Effecten op de energievoorziening in de spieren van het slachtvarken en -kuiken
voor het slachten en het gevolg hiervan voor de vleeskwaliteit (ID, E. Lambooy)
De intracellulaire spiereiwitafbraak als een regelelement van de spiergroei (ID,
G.J. Garssen)
Het opheffen van bezwaren van de produktie van gemeste beertjes (ID, P.Walstra)
Begeleiding van de classificatie van slachtdieren (ID, H. Nijeboer)
Bepaling van de verwerkingswaarde van varkens (ID, P.Walstra)
Verbetering van devleeskwaliteit bijvleeskalveren en runderen (ID,G. Eikelenboom)
De invloed van bewaring op de kleurstabiliteit van rund- en varkensvlees (ID,
G. Eikelenboom)
De eetkwaliteit van varkensvlees (ID, G. Eikelenboom)
Oorzaken van de variatie in vleeskleur bij varkens (ID, G. Eikelenboom)
Snelle en magere varkenslijnen; vleeskwaliteit (ID, P.Walstra, A.G. de Vries)
Mathematische modellering van de varkensvleeskwaliteit op dier- en
koppelniveau (ID,A.G. de Vries)
Histochemische eigenschappen van het spierweefsel in relatie tot de vleeskwaliteit
(ID)
Effecten op de koolhydraatstofwisseling en de gevolgen daarvan voor de
myofibrillaire krimp en het vochtverlies van vlees (ID, P.G.van der Wal)
Variatie in varkensvleeskwaliteit ten gevolge van slachtdageffecten (ID, P.G. van
der Wal)
De invloed van processing op de pluimveevleeskwaliteit (ID,T.G. Uijttenboogaart)
De invloed van eiwitafbraak in spierweefsel tijdens bewaren op de (pluimvee)
vleeskwaliteit (ID, F.J.G. Schreurs)
Alternatieve methoden voor het verdoven van pluimvee (ID, C.H. Veerkamp)
Oorzaken en ontstaan van spierbloedingen (ID, C.H. Veerkamp)
Profilering van aroma-componenten van vlees(produkten) en ei(produkten) met
behulp van gaschromatografie-massaspectrometrie (ID, A.W. de Vries)
Onderzoek naar de produktiefactoren voor het produceren van slachtgevogelte
van herkenbare kwaliteit (ID,A.W. de Vries)
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Programma 223

Fysische bodemkwaliteit in relatie tot het functioneren van de bodem
voor landbouw, water-, milieu- en natuurbeheer

programmaleider

dr.ir. A.L.M, van Wijk - SC-DLO & prof.dr.ir. P.A.C. Raats - AB-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op het uitbouwen van kennis op het gebied van de fysische bodemkwaliteit, op de betekenis ervan voor de bodem als groeimedium voor planten, leefmilieu
voor bodemorganismen, transport- en opslagmedium voor water, warmte, gassen en stoffen
(natuurlijke bestanddelen, nutriënten en contaminanten) en op oorzaken en processen van
degradatie en regeneratie van de fysische bodemkwaliteit. Bepalingsmethoden en dataacquisitiesystemen voor bodemfysische transportparameters worden ontwikkeld en transportprocessen geanalyseerd en gemodelleerd voor bodems met verschillende structuur en met
een van het gangbare concept afwijkend transportgedrag. Oorzaken en processen van
degradatie en regeneratie van fysische bodemkwaliteit, zoals bodemverdichting, erosie door
water en wind, en betekenis van organische stof voor de bodemkwaliteit worden onderzocht
en maatregelen ter voorkoming van fysische bodemdegradatie ontwikkeld.

Aanleiding

De bodem is een belangrijke natuurlijke hulpbron. Ten behoeve van een goed beheer ervan
worden normen geformuleerd en maatregelen genomen om het multifunctioneel karakter
van de bodem zo goed mogelijk in stand te houden. Voor onderbouwing van dit beleid is
kennis vereist van het functioneren van de bodem met betrekking tot verschillende vormen
van bodemgebruik. Met detoenemende complexiteit van devraagstellingen groeit de behoefte
aan verdieping van kennis van het functioneren van de bodem en aan operationele methoden,
waarmee effecten van maatregelen hierop kunnen worden geëvalueerd.
Voor duurzaam landgebruik is een goed functionerend fysisch bodemmilieu een belangrijke
voorwaarde. De fysische bodemkwaliteit bepaalt in grote mate het functioneren van de
bodem als groei/produktiemedium voor planten/gewassen, leefmilieu voor bodemorganismen,
transport- en opslagmedium voor water, warmte, gassen en stoffen, en omzettingsomgeving
van stoffen. Kennis van het fysisch functioneren van de bodem vindt ruime toepassing in
studies op gebied van landbouw, water-, milieu- en natuurbeheer. Hierbij gaat het enerzijds
om meer inzicht in de betekenis van de fysische bodemkwaliteit voor de diverse bodemfuncties
en anderzijds om een beter instrumentarium voor evaluatie van effecten van beleids- en/of
beheersmaatregelen. Voor oplossing van onderzoekvragen waarbij de bodem een rol speelt,
worden in toenemende mate computersimulatiemodellen gebruikt, die fysische, chemische en
biologische processen beschrijven, afzonderlijk of in samenhang, van sterk vereenvoudigd tot
zeer complex. Toepassing van deze modellen kan afhankelijk van het beoogde doel uiteenlopen
van bodemaggregaatniveau tot simulaties van water- en Stoffentransport binnen percelen of
grote gebieden. De bodemfysische processen vormen een cruciaal onderdeel van veel van
deze modellen en zijn dikwijls voorwaardenscheppend voor het verloop van chemische en
biologische processen. De complexiteit van de onderzoekvragen neemt steeds meer toe en
ook worden de eisen ten aanzien van de kwaliteit en voorspellingskracht van modeluitspraken
steeds hoger. Hierbij vormen enerzijds de beschikbaarheid van betrouwbare invoerparameters
en gegevens voor modelvalidatie, en anderzijds gebrekkige inzichten, modelconcepten en
-beschrijvingen van het werkelijk gedrag van water, gassen en stoffen in de bodem meer en
meer beperkende voorwaarden voor de toepassing van modellen.
Naast kennisvanhetfysischfunctioneren vandebodem in relatietot verschillende bodemfuncties
iser uit het oogpunt van duurzaam landgebruik behoefte aan inzichten omtrent mechanismen
en processen die het goed functioneren van het fysisch bodemmilieu bedreigen. Door te zware
belastingen van gronden in de gangbare landbouw kunnen op daarvoor gevoelige gronden
verdichtingen ontstaan,die de structuur en daarmee defysische en mechanische eigenschappen
verslechteren. Daardoor wordt niet alleen het produktievermogen van bodems aangetast,
maar wordt ook het risico groter op bovengrondse afspoeling van water en stoffen, en wordt
de effectiviteit van nutriëntengebruik beperkt, met name dat van stikstof. Mondiaal is erosie
de grootste oorzaak van fysische bodemdegradatie en daarmee de grootste bedreiging voor
duurzaam landgebruik. Kennis van bodemfysische eigenschappen en processen die bij erosie
optreden, is onmisbaar om van voornamelijk empirische tot proces-georiënteerde modellen te
komen,waarmee erosiebeperkende maatregelen op huneffectiviteit kunnenworden onderzocht.
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Een derde belangrijke oorzaak van fysische bodemdegradatie vormt het verlies van organische
stof uit bodems. Kennis van samenstelling en afbraak van organische stof isvan belang voor
behoud en regeneratie van veengebieden, het ecologisch functioneren van de bodem, voor
structuur(stabiliteit), waterhoudend vermogen en porositeit ter vermindering van structuurdegradatie en erosiegevaar.
Voor het oplossen van onderzoek-, beleids- en beheersvragen op het gebied van landbouw,
water-, milieu- en natuurbeheer is kennis vereist van de fysische bodemkwaliteit voor de
diverse bodemfuncties. Hierbij gaat het enerzijds om kennis van het fysisch functioneren van
de bodem en anderzijds om inzicht in processen die de fysische bodemkwaliteit en daarmee
duurzaam landgebruik bedreigen. Operationalisering van kennis van bodemfysische eigenschappen en processen vindt meer en meer plaats in de vorm van computersimulatiemodellen,
die ingezet worden in studies op bovengenoemde terreinen, onder andere voor effectevaluatie.
Toepassing en voorspellingskracht van zulke modellen is vaak zeer beperkt, enerzijds door
onvoldoende beschikbaarheid van gegevens op verschillende schalen voor modelinvoer en
-validatie, en anderzijds door modelconcepten die het werkelijk gedrag van water en stoffen
in de bodem onvoldoende beschrijven. Daarnaast ontbreekt het in sterke mate aan kennis
van mechanismen en processen die optreden bij verschillende vormen van fysische bodemdegradatie, zoals bodemverdichting, structuurdegeneratie en bodemverlies door erosie en
verlies van organische stof.
Doel

1. Vergroting van kennis van bodemstructuur, en bodemfysische eigenschappen en parameters,
om tegemoet te komen aan de grote vraag naar deze gegevens bij modelstudies door het
ontwikkelen en automatiseren van methoden voor bepaling en monitoring van bodemfysischegegevensendoor hetontwikkelen vanvertaalfuncties enmethoden voor regionalisatie
van bodemfysische parameters.
2. Vergroting van kennis van transportprocessen van water, gassen en stoffen op verschillende
schalen, het mechanisch gedrag en de invloed van de bodemstructuur hierop, om te
komen tot nauwkeuriger modelinstrumentarium voor effectvoorspelling ten behoeve van
het bodem-, water-, milieu- en natuurbeheer.
3. Vergroting van kennis van processen van fysische bodemdegradatie en het onderbouwer,
van maatregelen ter voorkoming, vermindering en herstel ervan met het oog op duurzaam
landgebruik. Oplossingsmogelijkheden worden gezochtvoor problemen alsbodemverdichting,
bodemverlies door erosie en verlies van organische stof.

Planning

Dit jaar betreft het onderzoek binnen de drie thema's de volgende activiteiten:
Thema 1
- Opschaling tot een tienvoudige geautomatiseerde opstelling van de verdampingsmethode
voor doorlatendheids- en vochtretentiemeting, automatisering van de TDR (time domain
reflectrometry)-veldunit voor vochtgehaltemeting, ontwikkeling van de geautomatiseerde
grondwaterstandsregistratie.
- Ontwikkeling van de bepalingsmethode voor hysterese en het modelonderzoek naar de
invloed van hysterese op bodemvochtbalans.
- Update en uitbouw van de database voor bodemfysische transportparameters (Staringreeks).
- Modelonderzoek aan de ruimtelijke variabiliteit van de bodem op de vochtbalans en het
uitspoelingsgedrag van stoffen.
Thema 2
- Voortzetting van theoretisch onderzoek aan transportprocessen, rekening houdend met de
heterogeniteit en vervorming van de vaste fase van de grond op verschillende schalen en
opname van water en stoffen door wortels.
- Ontwikkeling van modellen voor preferent transport van opgeloste stoffen in onregelmatig
bevochtigbare zandgronden en gescheurde kleigronden.
- Aanvang van continue veldregistratie van de dynamiek van preferente stroming in zandgronden en 3-D-visualisatie van preferente stroombanen.
- Voortzetting van meting/analyse en modellering van water en Stoffentransport in de
wortelzone van akkerbouw-teeltsystemen en uitspoeling naar de drains.
- Analyse van de invloed van de structuur op transportprocessen in met CTverkregen en
met behulp van 3-D-gevisualiseerde poriënnetwerken en modellering van deze processen.
- Meting/modellering van de luchthuishouding in relatie tot mineralisatie/denitrificatie.
Thema 3
- Veld- en laboratoriumonderzoek naar de invloed van snelle belastingen op de sterkte van de
bodemen inbouw vandeze kennisineenbij hetSC-DLOontwikkeld bodemverdichtingsmodel.
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Verwerking van gegevens van langjarig onderzoek naar effecten van losmakende en
verdichtende processen op structuur van de bouwvoor en samenvatting ervaringen met
'no-till' gewasproduktie in West-Europa.
Afronden van een model voor de beschrijving van watertransport in en op hellingen,
gericht op voorspelling van oppervlakkige afspoeling bij erosiegebeurtenissen.
Voortzetting van onderzoek naar de mechanica van winderosie met het oog op effectieve
bestrijdingsmethoden.
Eindrapportage van onderzoek naar zakking van veengronden en verlies van organische
stof als gevolg van oxydatie van veen in samenhang met peilregime.
Voortzetting van micromorfologisch onderzoek naar de betekenis van organische stof voor
porositeit, waterhoudend vermogen, structuurstabiliteit ter vermindering van structuurdegradatie en erosiegevaar van eucalyptusbosgronden in Spanje en Portugal.
Aanvang van micromorfologisch onderzoek naar de mate van afbraak en verwering van
veen, in het kader van de studie naar de regeneratie van veengebieden in Duitsland.
Andere relevante
programma's

114, 122
122, 146, 187, 198, 201,207, 208, 224, 225, 226, 232

Indicatie omvang

totaal 16 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

Thema 1
473
439
440
442
423

Thema 2
337

359
17111
xxx

425
489
xxx
1159
Thema 3
429
430
431
470
476
6186
17104
17109
7306
1151
xxx
1161

Fysische meetmethoden (AB; SC; UvA Fys. Geogr.; LUW-MT, -TCT;-TPE; RUG Mier.
Biol.; PFW; PTG;PBN)
Automatisering van bodemfysische metingen en bepalingsmethoden (SC; Inst.
Agrophysics Lublin)
Ontwikkeling van bodemfysische bepalingsmethoden (SC; Inst. Agrophysics
Lublin; INRA; LUW-MT; UvA Fys. Geogr.; AB)
Regionalisering van bodemfysische puntinformatie (SC)
Toepassingsmogelijkheden voor scanningstechnieken CTen NMR in onderzoek
aan bodemstructuur-transportprocessen (SC;LUW-B&G;-MF,-WK,TUDTechn. Nat.)
Methodenontwikkeling micromorfologie (SC;LU-B&G;ISRIC)

Oorzaken van verspreiding preferent transport (SC;Cornell Univ.; N. Mex. Inst.
Mining & Techn.)
Transport van opgeloste stoffen (SC;Cornell Univ.; N. Mex. Inst. Mining & Techn.)
Sim. fys. proc. zwellende/krimpende gronden (SC)
Analysis of preferential flow of water and solutes in soils (EC-Envir.; SC; Univ.
Uppsala; Inst. Mech. Grenoble; ZALF Müncheberg)
Toepassing van de continuümmechanica in de bodemkunde (AB; LUW-WK; TUD
Wisk., CSIRO)
Transport van nutriënten in en beneden de wortelzone bij 'low-input'
teeltsysteem (AB; LUW-MT; KNMI; N. Car. St. Univ.)
Convectief en dispersief transport van opgeloste stoffen in de wortelzone (AB;
LUW-WK; N. Car. St. Univ.; USSalinity Lab.)
Aëratie van gestructureerde gronden (AB; LUW-TPE, RUG Microbiol.; Scottish
Crop Res. Inst.)

Mechanisch gedrag onverzadigde gronden (SC;LUW-GB)
Modelonderzoek bodemverdichting (SC)
Effect dyn. bodembelasting onder veldcondities (SC; IMAG; LUW-GB)
Evaluatie van effecten van losmakende/verdichtende processen op bodemstructuur
(AB, LUW-GB)
Mechanica en preventie van winderosie (AB; LBO; LUW-TCT; VAM)
Erosienormering in Zuid-Limburg (SC; RUU Inst. Ruimt.Onderz.; UvA Fys. Geogr.)
Zakking van veengronden door diepe ontwatering (SC)
Oxydatieverliezen veengronden (SC)
CEC-AIR: Organic matter eucalyptus forests (SC; ITE-Merlewood; ISA-Lissabon;
Dep. Prod. For. Spanje)
Experiences with the applicability of no tillage crop production in the Westeuropean countries (ECcone, act.; AB; IMAG; LUW-GB)
Karakterisering afbraak/verwering veen met betrekking tot de regeneratie in
veengebieden (SC; Bodentechnol. Inst. Bremen)
Convectief en dispersief transport van opgeloste stoffen in de bewortelbare zone
(AB, P.A.C. Raats)
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Programma 224

Bodemverontreiniging en bodemsanering

programmaleider

dr. P.E. Reitema - SC-DLO & dr. W. Salomons - AB-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Samenvatting

Dit programma heeft tot doel het wetenschappelijk onderbouwen van methoden voor het
handhaven of verbeteren van de chemische kwaliteit van de bodem, het grondwater en
oppervlaktewater in het landelijk gebied. Het programma is onderverdeeld in een aantal
onderzoekthema's betreffende bodemverzuring, fosfaatbelasting, mobiliteit van zware
metalen en organische micro's, verontreinigde waterbodems, landfarming en biologische
beschikbaarheid in verband met normstelling voor verontreinigde gronden.

Aanleiding

Als gevolg van menselijke activiteiten wordt de bodem, zowel via atmosferische depositie als
door het direct opbrengen, belast met stoffen die nadelige gevolgen hebben voor het milieu.
In het kader van regelgeving voor het handhaven van de bodemkwaliteit, en de bescherming
van grondwater en oppervlaktewater is het noodzakelijk onderzoek te verrichten naar de
kritische belasting van de bodem en de mobiliteit van de verontreinigingen en/of eventuele
afbraakprodukten.
Verontreinigde gronden en baggerspecies zijn ongeschikt voor andere bodemfuncties. Sanering
is zeer kostbaar en voortzetting van het onderzoek naar relatief goedkope technieken is
essentieel.

Doel

1. 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.
- Het ontwikkelen van criteria voor het beoordelen van de bodemkwaliteit, gedifferentieerd
naar bodemtype, hydrologie en bodemgebruik.
2. Het verbeteren van de de effectiviteit van technische maatregelen voor de bevordering
van de biologische omzetting van organische microverontreinigingen ten behoeve van het
bodemsaneringsonderzoek:
- Het verrichten van onderzoek naar de milieurisico's van verontreinigde bodemlokaties in
het landelijk gebied in verband met het hergebruik van deze lokaties.
- Onderzoek naar methoden om vervuilde gronden en baggerspecies biologisch te reinigen
en de ontwikkeling van criteria op basis van biologische beschikbaarheid voor beperkt
hergebruik van deze gronden.
- Onderzoek naar de milieurisico's van het diffuus verspreiden van verontreinigde slootbagger in het landelijk gebied.
3. Het wetenschappelijk onderbouwen van de wet- en regelgeving op het gebied van de
bodembescherming.

Planning

De intensiteit waarmee 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 moet worden samengewerkt. Daardoor zijn een aantal projecten nog niet in een
definitief beslisstadium.
De projecten op het gebied van de bodemverzuring, zoals medegefinancierd vanuit het
Additioneel Verzuringsprogramma, zowel voor Nederland als Europa, worden volgens de
projectplanning voortgezet. Ditbetekent deafrondingvandeverzamelingvanin verschillende
Europese landen opgebouwde bodemkundige databestanden.Tevenszullen de berekeningen
voor de kritische zuurbelasting worden afgerond.
Het onderzoek naar het transport van organisch fosfaat in de bodem wordt voortgezet.
De modelformulering voor de vastlegging van fosfaat in kalkrijke gronden wordt geoperationaliseerd voor regionale toepassingen.
De projecten op het gebied van de mobiliteit van zware metalen en de opname door
planten worden voortgezet.
Het door de EGmedegefinancierde project betreffende het onderzoek naar de betekenis
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vanorganische colloïden alsdrager van matig oplosbare verontreinigingen in het grondwater
wordt voortgezet.
Zowelvia laboratoriumonderzoek alsveldonderzoek zalspeciaal aandacht worden geschonken
aan de partiële biologische beschikbaarheid van verontreinigingen in gronden. Een
conceptueel modelvoor dit verschijnsel wordt operationeel gemaakt enzalaan experimentele
gegevens worden getoetst.
Met financiering vanuit het programma 'Onderzoek sanering waterbodems' zal naast
laboratoriumonderzoek ook veldonderzoek naar de toepassing van extensieve landfarming
op een verontreinigd baggerspeciedepot in Zeeland worden gestart.
Zo mogelijk wordt in opdracht van het Ministerie van Defensie onderzoek gestart naar de
in situ reiniging van gronden volgens de landfarmingsmethode. Tevens is met de VAM een
project in voorbereiding voor toepassing van extensieve landfarming van met olie
verontreinigde afdekgronden. Beide projecten worden medegesubsidieerd door NOVEM.
Erwordt verder gewerkt aan modellen voor beleidsondersteunende evaluaties voor de
regelgeving op het gebied van bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering.
Binnen dit programma worden tevens enkele projecten uitgevoerd in het kader van de
kwaliteitsborging van het chemisch en biologisch experimenteel onderzoek.
Andere relevante
programma's

114, 122, 146, 187, 198, 201,207, 208, 224, 225, 226, 232

Indicatie omvang

totaal 23 mensjaar, waarvan 13ten laste van LNV

Projecten

431
1009

1039
1057
1068

1079
1102
1123
1129
1132
1138
1146

Ontwikkeling van geïntegreerd bodemmodel SEKTRAS (AB, J. Bril)
Hetopzettenvaneen kwaliteitsborgingssysteemenhetverwervenvan laboratoriumerkenning (Sterlab) (AB,A.F. Groneman)
Beleid ten aanzien van normen voor zware-metaalgehalten in de grond (AB,
K.W. Smilde)
Lange-termijngedrag van stoffen in de bodem (AB,W. Salomons)
Colloïden als drager voor matig oplosbare verontreinigingen in het grondwater:
de invloed van de regio (in Europa) en van het toedienen van dierlijke mest (AB,
D.L.J. Japenga, W. Salomons)
Bodemmeetnet (AB,W.J. Chardon)
Het gedrag van organische microverontreinigingen in een tropische rivier.
Detailstudie van de Praiba do Sul rivier in Brazilië (AB,J. Japenga)
Onderzoek naar bodem-gewasrelaties voor zware metalen (AB, P.del Castilho)
Onderzoek aan vaste afvalstoffen (AB, W. Salomons)
Transport van organisch fosfaat (AB,J.Japenga)
Bodemverzuring en toxische stoffen in de bodem (AB, W. Salomons)
Mobilisatie van zware metalen uit grond onder invloed van dierlijke mest (AB,
H. Dalenberg)
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Programma 225

Bestrijdingsmiddelen in bodem en water; aquatische ecotoxicologie

programmaleider

dr.ir. M. Leistra & dr. P.Leeuwangh -SC-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

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

Het beleid ten aanzien van de toelating en toepassing van bestrijdingsmiddelen dient te
worden onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Bestrijdingsmiddel-residuen kunnen
uitspoelen vanuit de bodem naar het grondwater, waardoor de drinkwatervoorziening wordt
bedreigd.Vande invloedvanomzetting, adsorptie entransportprocessen inde grondwaterzone
op de opgepompte concentraties (pompput) iste weinig bekend. De omvang van de belasting
van waterlopen met bestrijdingsmiddelen via de bodem, het bovenste grondwater en drainafvoer isniet bekend. De lotgevallen van bestrijdingsmiddelen in waterlopen dienen te worden
bestudeerd om de blootstelling van de waterorganismen te kunnen schatten. Dit onderzoek
dient belangrijke kennis te leveren voor een gedegen wetenschappelijke beoordeling van de
milieugevolgen van bestrijdingsmiddelen in de toelatingsprocedure.

Doel

Het onderzoek in de planperiode is gericht op het bereiken van de volgende doelen:
- Het toetsen van een rekenmodel voor de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het
bovenste grondwater (voor twee grondsoorten).
- Het leveren van aanzetten tot verbetering van het uitspoelingsmodel, rekening houdend
met de complicaties die optreden in de bodem.
- Het ontwikkelen van representatieve methoden voor bestudering van de omzetting van
bestrijdingsmiddelen in de grondwaterzone.
- Het ontwikkelen van een rekenmodel voor het regionaal transport van bestrijdingsmiddelresiduen via de grondwaterzone naar drinkwaterputten.
- Het leveren van adviezen ter vermindering van landbouwkundige problemen door
versnelde microbiële omzetting van nematiciden in de bodem.
- Het kwantificeren van de emissieroutes bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de
bloembollenteelt.
- Het beoordelen van de milieu-aspecten van bestrijdingsmiddelen die geschikt lijken voor
gebruik in geïntegreerde teeltsystemen.

Planning

Diverse onderdelen en fasen van dit onderzoek-programma kunnen per eind 1994 grotendeels
worden afgerond. Voorzien wordt dat enkele onderzoeklijnen dienen te worden voortgezet
met vernieuwde aanpak. Deze onderzoeklijnen kunnen vanaf 1995 worden ingedeeld bij
andere programma's, zoals bij DLO-programma 147. Het onderzoek naar de emissie van
bestrijdingsmiddelen bij debloembollenteelt wordt voor een belangrijk deelextern gefinancierd.

Andere relevante
programma's

147, 208, 223, 224, 226, 227

Indicatie omvang

totaal 2 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

446
7138
7139
7254
7326
20310
AQSY2

Modelleren van bestrijdingsmiddelen in grondwater (SC, Leistra)
Versnelde omzetting van nematiciden (SC, Smelt)
Bestrijdingsmiddelen in de boven- en ondergrond (SC, Boesten)
Emissie van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt (SC, Rijtema)
Raamproject validatie PESTLA (SC, Boesten)
Ecosysteemgedrag inexperimenten metaquatischemicro-ecosystemen (IBN, Kersting)
Beleidsadvisering ecotoxicologie (SC, Leeuwangh)
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Programma 226

Modellen en methoden ten behoeve van het waterbeheer in het
landelijk gebied

programmaleider

dr. J. Hoeks - SC-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Samenvatting

Hetonderzoekprogramma omvatdeanalysevanregionale hydrologischesystemen,desamenhang
tussen kwel- en infiltratiegebieden, de interactie tussen grond- en oppervlaktewater en de
hydrologie van bos- en natuurterreinen. Doel is het ontwikkelen, verbeteren en operationeel
maken van modellen ten behoeve van het waterbeheer in het landelijk gebied, waarbij de
eisen van diverse functies en de daarmee samenhangende belangenafweging centraal staan.

Aanleiding

Water vervult een centrale rol bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Het
waterbeheer dient daarom integraal te worden aangepakt, gericht op de diverse functies in
het landelijk gebied, de interacties tussen functies en de eisen die deze functies stellen ten
aanzien van waterkwantiteit en waterkwaliteit. Voor de planvorming en de uitvoering van
integraal waterbeheer is de huidige kennis nog onvolledig en bestaat er grote behoefte aan
operationele instrumenten waarmee effecten van het waterbeheer voldoende nauwkeurig
kunnen worden geschatenverschillende belangen (landbouw, natuur en landschap, drinkwatervoorziening, recreatie) tegen elkaar kunnen worden afgewogen.

Doel

De doelstelling van het programma istweeledig:
- opvullen van belangrijke kennislacunes, nodig voor planvorming en uitvoering van
integraal waterbeheer (thema's 1, 2, 3 en 6, zie onder projecten),
- verbetering en operationalisering van het reeds eerder ontwikkelde modelinstrumentarium
voor effectvoorspelling en belangenafweging (thema's 1,4, 5 en 6).
De beoogde resultaten van onderzoek zijn operationele methoden en modellen voor de
optimalisatie van het waterbeheer, waarbij beter dan voorheen de betrouwbaarheidsmarges
kunnen worden aangegeven. Meer concreet betekent dit dat methoden worden ontwikkeld
voor betrouwbaarheidsanalyses, koppeling van modellen met GIS,het omgaan met schaaleffecten en hetvaststellen van drainageweerstanden. Uitbreiding van het modelinstrumentarium
isvoorzien met betrekkingtot de(eco)hydrologische systeemanalyse,het oppervlaktewatersysteem
in relatie met de onderhoudsfrequenties voor waterlopen en de hydrologie van bos- en
natuurterreinen.

Planning

De voorgenomen activiteiten in 1994 betreffen:
- de koppeling van GIS met hydrologische modellen, het documenteren van de modellen
SWAPen SIMGRO (thema 1);
- procesonderzoek betreffende drainageweerstanden, de uitvoering van gevoeligheidsanalyses
en ontwikkeling van methoden voor parameterisatie (thema 2);
- koppeling van het model SIMGRO met een stroomlijnenmodule en toepassing voor een
beekdalgebied, toepassing van hydrologische modellen bij de classificatie van grondwatertrappen, ontwikkeling van een methode voor de watersysteemanalyse ten behoeve van de
ruimtelijke ordening (thema 3, met medefinanciering van waterschappen en RPD);
- onderzoek voor het waterschap De Brielse Dijkring naar effecten van waterbeheer op de
waterkwaliteit en gewasproduktie in relatie met de kosten en onderzoek voor Rijkswaterstaat naar de hydrologische effecten van verdieping en verbreding van de Twenthekanalen
(thema 4, met medefinanciering van provincies, waterschappen, RWS);
- toepassing model SWAPvoor berekening van effecten van een beregeningsverbod,
toepassing van het MOISHE-model voor driedimensionaal transport van vocht, warmte en
waterdamp bij berekening van het nutriëntentransport in de onverzadigde zone, onderzoek
naar de waterbehoefte in de glastuinbouw (thema 5, met medefinanciering van provincies);
- opzet van meetcampagnes en inrichting van meetlokaties voor het meten van verdampingsfluxen boven bossen,onderzoek naar de ontwatering en afwatering van bosgebieden in
relatie met de regionale waterhuishouding (thema 6, met medefinanciering van NBLF,
KIWA en provincies).

Andere relevante
programma's

120, 201,207, 227, 228, 230, 231,232
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Indicatie omvang

totaal 11 mensjaar, waarvan 6ten laste van LNV

Projecten

Thema 1.
461
468
504
REWA8

Ontwikkeling en operationalisering van simulatiemodellen
Ontwikkelen van hydrologische modellen (SC)
Hydrologie en grondwatertrap (SC)
Ontwikkeling van GISvoor hydrologische modellen (SC)
Ontwikkelen en operationaliseren van SIMGRO(SC)

Thema 2.
AGR09
GEHY1
REWA1

Parameterisatie en betrouwbaarheid van modellen
Parameterisatie van modelleringsprocessen (SC)
Relatie tussen grondwater en oppervlaktewater (SC)
Kwantificering van onzekerheid modellering (SC)

Thema 3.
7263
REWA9

Hydrologische systeemanalyse
Watersysteembenadering van de ruimtelijke ordening (SC)
Hydrologische systeembeschrijvingen (SC)

Thema 4.
2710
4857
7250
ARGE4
ARGE5
32301
AGR013

Effecten van ingrepen in de regionale waterhuishouding
Twenthekanalen (SC)
Optimalisering van waterbeheer Brielse Dijkring (SC)
Hydra Camar (SC)
Irrigatie Murcia (SC)
Irrigation S-Europe (SC)
Regionale watereconomie (SC)
Effecten van waterbeheer op landgebruik (SC)

Thema 5.
4846
15010
60021
77001
AGR014

Watervoorziening in relatie met gewasproduktie
Relatie tussen gietwater en drainagewater in de glastuinbouw (SC)
Recirculatie in substraatteelten (SC)
Watervoorziening in relatie met gewasproduktie (SC)
Bedrijfsbegeleidingssysteem ten behoeve van beregening (SC)
Beregening van grasland in de provincie Brabant (SC)

Thema 6.
AGR012
AGR015

Hydrologie van bos- en natuurterreinen
Hydrologie van bossen en natuurlijke vegetatie (SC)
Regionaal bos-hydrologisch onderzoek (SC)
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Programma 227

Kwantitatieve methoden voor ruimtelijke inventarisatie van bodem
en grondwater

programmaleider

dr. J.J.de Gruijter -SC-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Dit programma genereert strategische expertise op het gebied van kwantitatieve methoden
voor ruimtelijke inventarisatie van de bodem en het freatisch grondwater. Daartoe wordt
zowelontwikkelings-alstoepasbaarheidsonderzoekverricht omtrent (geo)statistische methoden
voor ruimtelijke steekproeven, interpolatie, classificatie en meetmethoden. Nieuwe kennis en
ervaring met bodembemonsteringsplannenwordt ondergebracht ineen beslissing-ondersteunend
systeem voor het opzetten van bodembemonsteringsplannen.

Aanleiding

De aanleiding tot het onderzoek ligt in de toenemende behoefte aan statistische betrouwbare
informatie over bodem- en grondwatervariabelen. Deze behoefte komt voort uit de huidige
maatschappelijke problemen met gebruik en kwaliteit van bodem en grondwater in het
landelijk gebied (met name vermesting, verzuring en verdroging). Beleid, planvorming en
beheer met betrekking tot de bodem en het grondwater vragen steeds meer om gebiedsdekkende, kwantitatieve analyses ten behoeve van voorgenomen maatregelen. Hierdoor
ontstaat een toenemende vraag naar informatie over de ruimtelijke en temporele variatie van
diverse bodem- en grondwatervariabelen met een gekwantificeerde betrouwbaarheid.
Hetprogramma speelt hierop indoor teonderzoeken hoeop een doelmatige wijze inde huidige
en toekomstige informatiebehoefte kan worden voorzien, dat wil zeggen, rekening houdend
met de kosten van de inventarisaties en de benodigde betrouwbaarheid van de resultaten.

Doel

De doelstelling van het huidige programma istweeledig:
- ontwikkelen enoperationaliseren van kwantitatieve methoden voor ruimtelijke inventarisatie
van bodemeigenschappen,
- ontwikkelen enoperationaliseren van kwantitatieve methoden voor ruimtelijke inventarisatie
van het freatisch grondwaterniveau.
De ontwikkelde strategische kennis is in principe voor veel doelen inzetbaar. De belangrijkste
gebruiker is het Ministerie van LNV, via toepassing van deze kennis in het inventariserende
onderzoek (DLO-programma 228). Op dezelfde wijze komt het onderzoek ook tegemoet aan
wensen van derden.

Planning

De voorgenomen activiteiten voor 1994 zijn:
- afronden van de onderzoek- en ontwerp-fase van het Beslissingondersteunend Systeem
voor bodembemonstering en opstarten van een vervolgproject voor de feitelijke bouw
ervan (financiering door LNV en derden);
- operationalisering van de ontwikkelde methoden voor ruimtelijke interpolatie, fuzzy
cluster-analyse en weersonafhankelijke berekening van tijdreeksparameters, door het voor
meer algemeen gebruik geschikt maken van de ontwikkelde programmatuur (generaliseren,
stroomlijnen, testen, documenteren) (LNV);
- starten van een oriënterend onderzoek naar stochastische tijd-ruimte-modellen voor
grondwater (LNV);
- starten van een onderzoek naar nieuwe, voor gebruikers meer relevante en karteerbare
parameters van grondwater-tijdreeksen (LNV en derden);
- bevorderen van de toepassing van kwantitatieve inventarisatiemethoden door kennisoverdracht middels participatie in inventarisatie-projecten (LNV en derden);
- ontwikkeling van methoden voor actualisering van grondwaterkaarten (LNV).

Andere relevante
programma's

223, 224, 226, 228, 229

Indicatie omvang

totaal 5 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

494
421

Conditionering van Gt op klimaat (SC)
Bemonsteringsstrategie voor fosfaatverzadigde gronden (SC)
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436
493
454
510
511

Beslissingondersteunend systeem voor ruimtelijke inventarisatie (SC)
Ruimtelijke interpolatie van grondwaterstanden (SC)
Toepassing van fuzzy clusteranalyse (SC)
Vergelijking van Gt-actualisatiemethoden (SC)
Actualisatie van Gt: bepaling prioriteitsvolgorde (SC)

221

Programma 228

Informatie over ruimtelijke patronen en variabiliteit van bodemen grondwater

programmaleider

ir. B.J.A. van der Pouw - SC-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het doel van dit programma is de verstrekking van informatie over ruimtelijke patronen en
variabiliteit van bodem en grondwater voor beleid, planvorming, beheer en gebruik van het
landelijk gebied. De schaal van de informatie varieert van lokaal tot nationaal. De inhoud
wordt bepaald door de informatievragers (met name beleid en planvorming). Ten behoeve
van het beleid (nationaal) richt het programma zich op de actualisering van verouderde
informatie over variabiliteit in ruimte en tijd van het freatisch grondwaterniveau en de
verzameling van ontbrekende bodemvariabelen. Daarnaast wordt de verzamelde informatie
bewerkt tot invoergegevens voor landelijke en regionale studies naar potentieel bodemgebruik,
bodemkwetsbaarheid, water- en milieubeheer. Ten behoeve van de planvorming worden
gebiedsdekkend bodem- en grondwaterpatronen geïnventariseerd en geëvalueerd ten aanzien
van gebruiksmogelijkheden, zoals natuurontwikkeling.

Aanleiding

De aanleiding tot het onderzoek ligt in de steeds toenemende druk op een multifunctioneel
gebruik van het landelijk gebied en de nog steeds groeiende zorg over de kwaliteit van
bodem en grondwater in ditzelfde gebied. Vanuit departementaal sector- en facetbeleid iser
daarom groeiende behoefte aan adequate en actuele informatie over die variabelen, en
patronen van bodem en grondwater die (mede)bepalend zijn voor hun potentieel gebruik en
kwetsbaarheid.Vooral vanuit de beleidsverantwoordelijkheid van LNVten aanzienvan problemen
zoals vermesting (N-,P-problematiek), verdroging en versnippering iseen belangrijke toename
te constateren in de behoefte aan informatie over bodem en freatisch grondwater. Daarnaast
is er binnen LNV een belangrijke vraag naar informatie over bodem en grondwater voor de
landinrichting. Het instrument landinrichting wordt meer en meer ingezet voor de uitvoering
van nationaal beleid, bijvoorbeeld voor de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS).
DeEHSiseen ruimtelijk samenhangende structuur vangebieden met kenmerkende ecosystemen
of mogelijkheden daarvoor. Samengevat: er is een voortdurende behoefte aan telkens weer
nieuwe informatie over bodem- en grondwater als basis voor functies en kwaliteiten van het
landelijk gebied.

Doel

De doelstellingen van dit programma zijn grotendeels ontleend aan de informatiebehoefte
van LNV. Waar derden ook een rol spelen is dit tussen haakjes vermeld. De doelstellingen
zijn:
- vaststelling en gedeeltelijke uitvoering van een bodemdataverzamelingsplan voor landsdekkende bodemkundige informatie (thema 1,ook voor derden),
- ontwikkeling van nieuwe toepassingen van bodemkundige informatie (thema 2en 3, ook
voor derden),
- interpretatie van landsdekkende bodemkundige informatie ten behoeve van beleidsvraagstukken (thema 2, 3 en 4, ook voor derden),
- verzameling, bewerking en presentatie van informatie over lokale patronen van bodem en
freatisch grondwater ten behoeve van beheer en planvorming (thema 5 en 6),
- analyse en beschrijving van lokale/regionale abiotische systemen ten behoeve van de
planvorming (thema 5).
De beoogde resultaten van het onderzoek zijn:
- een completer en actueler, landsdekkend, Bodemkundig Informatie Systeem (BIS);
- methoden voor schematisering van gegevens ten behoeve van toepassingen, bijvoorbeeld
beleidsvragen;
- informatie over potentieel bodemgebruik en bodemkwetsbaarheid;
- informatie (rapporten, kaarten,digitale bestanden) over ruimtelijke entemporele variabiliteit
van bodem- en grondwater op lokale/regionale schaal, bijvoorbeeld ten behoeve van
bestemming en beheer;
- informatie overecohydrologische systemen(bodem,water,vegetatie) en natuurontwikkelingsmogelijkheden op lokale en regionale schaal, bijvoorbeeld ten behoeve van de planvorming.
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Planning

De meeste p;ojecten binnen dit programma zijn gericht op de beantwoording van concrete
vragen va;i opdrachtgevers. Gezien de relatief korte doorlooptijd van veel projecten (1 à2
jaar) is een nauwkeurige planning voor 1994 niet mogelijk. Naar verwachting zal in 1994
ondir andere aandacht besteed worden aan de volgende activiteiten:
- dataverzamelingsplan: uitvoering van één of meer steekproeven voor verzameling van
statistisch betrouwbare informatie over één of meer eenheden van de Bodemkaart van
Nederland 1:50 000 (thema 1),
- afsluiting van de 1e opname van de Bodemkaart van Nederland 1:50 000, dat wil zeggen
publikatie van de laatste toelichting (thema 1),
- ontwikkeling van een methode voor schematisering van landsdekkende bodemkundige
informatie ten behoeve van de nitraatuitspoeling (thema 2),
- toepassing van statistisch betrouwbare informatie over bodemvariabiliteit in onderzoek
naar uitspoeling van stoffen,
- ontwikkeling van koppeling tussen verschillende soorten thematische geografische
informatie (thema 3),
- kwaliteitsbewaking van invoergegevens voor het BIS (thema 4),
- verbetering van de methodiek voor een ecohydrologische en/of landschapsecologische
systeembeschrijving via een proefproject (thema 5),
- uitvoering van een ecohydrologische systeembeschrijving en meerdere bodemkarteringen
ten behoeve van de planvorming (thema 5),
- operationalisering en toepassing van de geostatistische methode voor de Gt-kartering
(thema 6),
- uitvoering van onderzoek naar grondwaterstandsverlagingen door waterwinning in één of
meer gebieden (thema 6).

Andere relevante
programma's

114, 187, 207, 227, 229, 231

Indicatie omvang

totaal 24 mensjaar, waarvan 4 ten laste van LNV

Projecten

Thema 1.
50144
50191
50212
516

Uitvoering bodemdataverzamelingsplan
Bodemkaart Medemblik/Staveren (SC)
Bodemkaart Alkmaar/West (SC)
Bodemkaart Zwolle-Oost (SC)
Landelijke Steekproef Gt III(SC)

Thema 2.
SBI8
7255

Ontwikkeling van nieuwe toepassingen en methoden voor bodemschematisering
Schematisering van BIS-gegevens voor milieutoepassingen (SC)
Bosdoeltypenkaart van de 3 noordelijke provincies i aanvulling (SC)

Thema 3.
SBI..

Ontwikkeling GIS-technieken
Ontwikkeling van software voor koppeling van punt- en vlakgegevens in BIS(SC)

Thema 4.
369
507

Verstrekking, bewerking en beheer van digitale bodemkundige gegevens
Landelijke stambuisinventarisatie/OLGA (SC)
Inhoudelijk beheer van BIS-bestanden (SC)

Thema 5.

Gebiedsdekkende systeembeschrijvingen en bodemkarteringen ten behoeve van
de planvorming
Handleiding voor bodemgeografische karteringen (SC, Stolp)
Landinrichting Bird Zwolle (SC,Van Dodewaard)
Eerste schatting Bourtange en bezwaren (SC, Kamping)
Standaardreeks Wedde (SC, Kamping)
Standaardreeks Ter Wuppe (SC, Kamping)
Landinrichting Hupsel-Zwolle (Brouwer, SC)
Landinrichting Enschede-Noord (SC, Kluyer)
Landinrichting Harderwijk-Elburg (Scholten,SC)
Bezwaren Ter Aapel (SC, Kamping)
Landinrichting Bergen-Schoorl (SC, Mulder)
Bezwaren Driebruggen (SC, Kiestra)
Landinrichting Poortvliet (SC, Dekkers)
Landinrichting Oud-Vossemeer (SC, Leenders)
Bezwaren St. Philipsland (SC, Pleyter)
Bezwaren St. Annaland (SC, Pleyter)
Bezwaren Axelse Sassing (SC, Leenders)

432
1673
1184
1186
1187
2721
2723
3337
3687
4210
4853
5154
5155
5156
5159
5160
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5161
5165
5166
3348
5829
6165
6175
VEBO 71
VEBO 72
VEBO 73
VEBO 74
VEBO 75
VEBO 76
VEBO 77
VEBO 78
VEBO 79
VEBO 80
VEBO 47
VEBO 67
VEBO 81
xxx

Landinrichting Zaanslag/Reuzenhoek (SC, Leenders)
Landinrichting Aardenburg (SC, Pleyter)
Landinrichting Uzendijke-Hoofdplaat (SC, Pleyter)
Landinrichting Halle-Wolfersveen (SC, Scholten)
Waterwinning Nuland (SC, Stoffelsen)
Bezwaren Melderslo (SC, Dekkers)
Waterwinning Breekey (SC, Stoffelsen)
Landinrichting Beemster (SC, Mulder)
Landinrichting Walcheren (SC, Pleyter)
Eerste schattingen bezwaren Poortvliet (SC, Dekkers)
Landinrichting Inkel (SC, Dekkers)
Landinrichting Losser-N. (SC, Kleyer)
Landinrichting Zeevang (SC, Mulder)
Landinrichting Zuidwolde-Z. (SC, Kiestra)
Eerste schatting en bezwaren Stavenisse (SC, Leenders)
Eerste schatting en bezwaren Uzendijke-Hoofdplaat (SC, Pleyter)
Grondwaterstandsmeetnet Enschede (SC, Stoffelsen)
Ontwikkeling systeembeschrijvingen (SC, Stolp)
Nieuwe methode standaardreeks (SC, Stolp)
Landinrichting Hupsel-Zwolle, standaardreeks (SC, Brouwer)
Kleine opdrachten (SC, Dekkers, Kleyer)

Thema 6.

Inventarisatie van de ruimtelijke en temporele variabiliteit van het freatisch
grondwaterniveau
Waterwinning Nuland (SC)

5829
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Programma 229

Agro-ecologische zonering en landgebruik

programmaleider

ir. CA. van Diepen -SC-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Dit programma genereert expertise om de mogelijkheden en beperkingen (inclusief kwetsbaarheden) van land te analyseren voor verschillende vormen van landgebruik. Dit programma
beperkt zich daarbij tot de ontwikkeling van methoden voor gebiedsdekkende evaluatie van
fysisch-ecologische aspecten die van invloed zijn op landgebruik, met name de effecten van
vochthuishouding en nutriëntenbeschikbaarheid op de groei en opbrengst van landbouwgewassen en bossen, inclusief milieueffecten. De methodologie ontwikkeling is gekoppeld
aantoepassingen. Het eindprodukt van het programma zijn de methoden zelf, en de resultaten
vancasestudies (landgebruiksanalyses). Hetanalyseresultaat kanalszodanig inzicht verschaffen,
maar kan ook geïntegreerd worden in sociaal-economische analysesvoor beleidsondersteuning.

Aanleiding

De maatschappelijk vraag waarop het onderzoek antwoord probeert te geven is het zoeken
van het optimale landgebruik. Dit speelt op diverse schaalniveaus. Binnen Nederland zijn het
vooral deverscherpte milieu-eisen waarbinnen de landbouw moetopereren endealom gewenste
duurzaamheid. Binnen de EGkomt daarbij de vraag op lange termijn of de produktievormen
van landbouw regionaal geconcentreerd dan wel verspreid dienen te worden, en welke
bestemming de diverse regio's moeten krijgen, of welk land met voorrang uit produktie
genomen zou kunnen worden. Op korte termijn is het vooral van belang de overproduktie
onder controle te krijgen. In ontwikkelingslanden isde uitputting van de grond een probleem,
en op wereldniveau isde zekerstelling van de voedselproduktie nog steeds actueel.
Een optimaal gebruik van het land wordt theoretisch bereikt wanneer gebruiksdoelen zoveel
mogelijk zijn verwezenlijkt met zomin mogelijk negatieve effecten. Het onderzoek richt zich
op de kwantificering van gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van land om daarmee
keuzen zichtbaar te maken ten aanzien van landbouw, milieu en natuur. Er isveel vraag naar
methoden om gebiedsdekkend evaluaties te kunnen uitvoeren van het produktief vermogen
van de bodem voor een breed scalavanecologische omstandigheden, milieu-eisen,en produktiesystemen, en op verschillende geografische schaalniveaus. De resultaten van de evaluatie
dienen bij voorkeur betrouwbaar, consistent en verifieerbaar te zijn. Daartoe is kennis nodig
om een grote verscheidenheid aan informatie te kunnen combineren en te verwerken. Het is
gewenst deze kennis operationeel te maken en toepasbaar voor de diverse vraagstellingen bij
verschillende niveaus van beschikbaarheid van gegevens.

Doel

- Kwantificeren van huidig en toekomstig regionaal produktiepotentieel op basis van weer,
bodem en gewasgegevens, met gebruikmaking van simulatiemodellen, geografische
informatiesysteem en databases.
- Ontwikkelen van methodes om maximaal gebruik te maken van schaarse en onvolledige
gegevens.
- Vergroten van kennis van methoden voor agro-ecologische zonering en gebiedsdekkende
analyse van landgebruiksmogelijkheden en -beperkingen via specifieke vraagstelling in
concrete gebieden.
- Integreren van milieu-effecten in landgebruiksanalyses, met name door het ontwikkelen
van methoden om effecten van bedrijfsvoering op milieu en produktiviteit scenariogewijs
te analyseren.
- Aanpassing, operationalisering, documentatie en beschikbaarstelling van grotendeels reeds
bestaand modelinstrumentarium.
- Ontwikkeling vanmethoden omgebiedsgegevens inpuntanalysesteverwerken en omgekeerd
de resultaten van puntgegevens naar gebieden te vertalen.

Planning

- Toepassing van Automated Land Evaluation Systeem (ALES) op WIB-C-systeem in Nederland.
Interface met BIS.
- Toepassing van boomgroeimodellen ten behoeve van de analyse van de invloed van groeiplaatscondities op bosontwikkeling.
- Inschatting van de invloed van verdroging op boomgroei.
- Uitbreidingsmogelijkheden van Douglas in Nederland.
- Karakterisering van bosbodems in termen van vocht- en voedingstoestand en zuurgraad.
- Modelmatige analyse van voederproduktie op proefbedrijf de Marke (voor melkveehouderij
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en milieu) op basis van vochtvoorziening, stikstofhuishouding en gewasgroei. Monitoring
(veldmetingen) en simulatiestudies.
Stikstofemissie naar grond en oppervlaktewater van geïntegreerde bedrijfssystemen in de
akkerbouw. Verwerking meetgegevens en modelstudies.
Afronding JRC-project Regionale gewasopbrengstvoorspelling binnen de EG.
Afronding WRR-onderzoekproject landelijke gebieden in Europa
Toekomstig landgebruik in het stroomgebied van de Rijn.
Modelling soil and water conservation impact for rainfed crop production in Kenya.
Development of the land resource component of a comprehensive agricultural planning
systeem for the Islamic Republic of Iran.
Andere relevante
programma's

110, 114, 120, 122, 187, 201,227, 228, 230, 231

Indicatie omvang

totaal 9 mensjaar, waarvan 4 ten laste van LNV

Projecten

7232
7291
7322
513
514
LEM22
LEM23
LEM..
LEM..

Proefbedrijf 'De Marke' (SC)
Verdroging van bossen (SC)
N-emissie bij geïntegreerde bedrijfssystemen in de akkerbouw (SC)
Ontwikkeling kennissysteem landevaluatie (SC)
Integratie van milieu-effecten in landevaluatie (SC)
Kwantitatieve landevaluatie bossen (SC)
Ontwikkeling van bodemgebruiksscenario's voor het stroomgebied van de Rijn(SC)
Keuze en teelt van voedergewassen bij beregeningsverbod (SC)
Land resources assessment systeem for national agricultural planning for Iran (SC)
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Programma 230

Geografische informatiesystemen (GIS) voor het landelijk gebied

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het onderzoekprogramma iserop gericht GIS-technologietoepasbaar te maken voor onderzoek
van het landelijk gebied. Hoewel GIS-technologie al in veel andere onderzoekprogramma's
wordt toegepast is er een grote behoefte een betere infrastructuur en nieuwe technieken om
GISin te zetten binnen het onderzoek. Het doel van dit programma isom de GIS-infrastructuur
te versterken en het uitvoeren van onderzoek op het gebied van ontwikkeling van betere
methoden voor inwinning, opslag, bewerking en presentatie van ruimtelijke gegevens.

Aanleiding

Het landelijk gebied wordt intensief voor diverse functies (landbouw, recreatie, natuur, waterwinning) gebruikt. Bij de inrichting van het landelijk gebied dient steeds een afweging tussen
de diverse functies te worden gemaakt om tot een optimale inrichting van het landelijk
gebied te komen. Daarnaast hebben bepaalde functies effecten, die vanuit maatschappelijk
oogpunt alsongewenstworden ervaren.Zoalsvermesting alsgevolgvande intensieve landbouw
en verdroging door wateronttrekking voor drinkwaterwinning.
In de afgelopen jaren zijn geografische informatiesystemen (GIS) veelvuldig ingezet bij het
uitvoeren van onderzoek naar de toestand van het landelijk gebied en het aandragen van
oplossingen voor de problemen in het landelijke gebied. Het gebruik van GIS heeft als
voordeel dat gegevens snel verwerkt kunnen worden en daarnaast biedt de GIS-technologie
de mogelijkheid om analyses uit te voeren die voorheen praktisch onuitvoerbaar waren.
Daarom zijn de afgelopen jaren veel digitale ruimtelijke gegevens beschikbaar gekomen,
zowel binnen als buiten het Ministerie van LNV. Hierdoor ontstaat weer de behoefte om deze
gegevens te gebruiken in ander onderzoek of deze te verwerken in combinatie met andere
digitale gegevens, zoals simulatiemodellen. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig, zowel
naar het realiseren van een optimale infrastructuur als naar het ontwikkelen van nieuwe
methoden voor inwinning, opslag, bewerking en presentatie van ruimtelijke gegevens.

Doel

Het doel van het programma is het opbouwen en onderhouden van de GIS-infrastructuur
binnen DLO en het uitvoeren van methode-onderzoek op het gebied van de inwinning,
opslag, bewerking en presentatie van ruimtelijke gegevens. Dit onderzoek beperkt zich niet
tot LNV, maar wordt ook gedaan voor het samenwerkingsverband van IGG-TNO, RIVM,RGD
en SC-DLO (SAG).

Planning

Infrastructuur
De activiteiten onder het thema Infrastructuur betreffen het aanpassen en uitbreiden van het
bodemkundig informatiesysteem (BIS), het binnen DLO ontsluiten van algemeen bruikbare
ruimtelijke gegevens en het aanbieden van hulpmiddelen voor het eenvoudig gebruiken van
ruimtelijke gegevens door onderzoekers.
Bij SC-DLO worden op dit moment alleen basisgegevens centraal beschikbaar gesteld. Binnen
diverse onderzoekprojecten worden afgeleide gegevens gegenereerd. Om snel in nieuwe
toepassingen van de afgeleide informatie gebruik te kunnen maken is centraal beheer van
deze informatie wellicht gewenst. In 1994 zal een verkenning van de mogelijkheden op dit
punt worden uitgevoerd.
Voor 1994 staat ook het uitbrengen van een catalogus van verkrijgbare databestanden van
RIVM, IGG-TNO, RGDen SC-DLO op het programma. Voor de uitvoering van dit project is voor
een deel externe financiering beschikbaar.
Methodiekontwikkeling
Door de Topografische Dienst Nederland wordt momenteel gewerkt aan het digitaliseren van
de topografische kaart schaal 1 : 10 000. De Adviesgroep Ruimtelijke Informatie (ARI) van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij onderzoekt thans de mogelijkheden voor
het gebruik van dit bestand binnen het ministerie. Het gebruik van het bestand zal leiden tot
uitwisseling van informatie tussen de verschillende bronhouders. Hierbij zullen zich problemen
voordoen die liggen in de sfeer van de geometrische koppeling en standaardisatie van
begrippen. Om deze reden is het voornemen in 1994te starten met een onderzoek naar de
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analyse van het Digitaal Topografisch Basisbestand (DTB)om de problemen van de geometrische
koppeling in kaart te brengen. Vervolgens worden in dat onderzoekproject algemeen toepasbare standaardoplossingen aangegeven.
Simulatiemodellen kunnen, door gebruik te maken van ruimtelijke gegevens, ontwikkelingen
in zowel ruimte als tijd voorspellen. Hoewel er in enkele studies al ervaring is opgedaan met
koppeling tussen GISen simulatiemodellen, staat het gebruik van dit instrumentarium voor
operationele toepassingen nog in de kinderschoenen. Vooral het ontbreken van een theoretisch
kader hiervoor werkt sterk belemmerend. Dit betreft vooral de gegevens inhoudelijke aspecten
van deze koppeling (ruimtelijke en temporele variabiliteit, kwaliteit gegevens, aggregatie
niveau, meetschaal-gegevens, geometrische definitie, eisen vanuit model). Daarom wordt in
1994 begonnen met het ontwikkelen van een raamwerk voor de koppeling van GIS met
simulatiemodellen. Detoepassing van de ontwikkelde methodiek vindt plaats in diverse
programma's (ruimtelijke planvorming, waterbeheer en modelinstrumentarium ten behoeve
van evaluaties in het kader van SNL-, MJPG-en NBP-beleid).
Andere relevante
programma's

12, 114, 115, 207, 227, 229

Indicatie omvang

totaal 3 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

Infrastructuur
508
Bodemkundig Informatiesysteem (SC)
362
Centraal GIS(SC)
443
Algemene Informatiesystemen (SC)
495
Softwarekwaliteit (SC)
7278
SAG II(SC)
Methodiekontwikkeling
428
DBMS-onderzoek (SC)
7256
BOPAK II(SC)
INLG4
Bruikbaarheid DTB(SC)
KGI7
Integratie van GIS met simulatiemodellen (SC)
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Programma 231

Behoud, herstel en ontwikkeling van aardkundige, cultuurhistorische,
ecologische en belevingswaarden in een dynamisch landelijk gebied

programmaleider

dr. J.A. Klijn -SC-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het landelijk gebied blijft onderhevig aan grote veranderingen met potentieel negatieve,
maar ook met positieve effecten op landschapswaarden. De zorg daarvoor isverwoord in het
Natuurbeleidsplan, de Nota Landschaps- en het Structuurschema Groene Ruimte. Belangrijke
onderzoekvragen betreffen de actuele ruimtelijke verdeling vanwaarden, ingreep-effectkennis,
beleidsevaluatie en scenariostudies, monitormethoden en de internationale context.

Aanleiding

Snelle en grootschalige, voor de landschappelijke kwaliteiten relevante, veranderingen doen
zich voor in de landbouw, maar ook in urbane ontwikkelingen. Voorts iser een belangrijke
omslag in het milieu-, water- en natuur- en landschapsbeleid, die wijzigingen in bestemming,
inrichting en beheer inhouden, gericht op duurzaam behoud, herstel in ontwikkelen van
onder andere landschapskwaliteit. Vanuit het beleid wordt meer gedacht in scheiding van
functies (natuur en landbouw) en in robuustere hoofdstructuren, bijvoorbeeld de Ecologische
Hoofdstructuur, deels gebaseerd op het casco-concept. Voorts is er een sterker besef van de
internationale context: wat is internationaal waardevol, welke internationale ontwikkelingen
sturen grootschalige veranderingen aan en hoe effectief en efficiënt kan het beleid zijn in
het bijsturen van natuur- en landschapsbehoud op wat langere termijn?
Voor het landschapsonderzoek zijn kennislacunes verkend in eentweetal NRLO-programmeringsstudies,namelijkdeHoofdlijnen Natuuronderzoek (NBP)endeHoofdlijnen Landschapsonderzoek
(Nota Landschap). Deze zullen in belangrijke mate het landschapsonderzoek aansturen.

Doel

In de planperiode zal het onderzoek zich in belangrijke mate op de in de hiervoor genoemde
programmeringsstudies aangegeven hoofdlijnen richten. Daarnaast zal - gegeven de financiële
taakstelling - ingespeeld worden op de verwerving van externe opdrachten, in zoverre die op
het kennisveld aansluiten en dat versterken.
Doelstellingen van het onderzoek zijn om vanuit de disciplines geomorfologie, historische
geografie, landschapsecologie, landschapsarchitectuur en de maatschappij-wetenschappelijke
context van landschapsgebruik (al dan niet in samenwerking) bij te dragen aan:
- theorie- en conceptontwikkeling, verzamelen van basiskennis;
- methode-ontwikkeling en implementatie van GIS-opbouw en GIS-koppelingen;
- ingreep-effectstudies en -evaluaties;
- methode-ontwikkeling, beleidsevaluaties, toekomstverkenningen, monitorstudies;
- landschapsstudies in (NW-)Europese context,
- methoden om proces-/patroonkennis te operationaliseren in de planning.
Fasering en prioritering hangen af van de besluitvorming omtrent de Hoofdlijnen Landschapsonderzoek. Financiering vindt in belangrijke mate plaats vanuit het Ministerie van LNV, deels
via extra programmaplaatsen.

Planning

LNV
- Belevingsonderzoek in het kader van het NBP.
- Kwetsbaarheid van aardkundige waarden (in het kader van NBP).
- Onderzoek in het kader van de Nota Landschap (verheldering begrippen, monitormethode-ontwikkeling, methode beleidsevaluaties ex ante is er post, betekenis van cascoconcept in de landschapsplanning, betekenisbepaling van landschappen in Europese context).
- Bouw van geïntegreerd cultuurhistorisch GIS(in samenhang met archeologische en
bouwkundig-historische gegevens).
Niet-LNV
- Diverse inventarisaties en waarderingsstudies op landelijk, provinciaal en regionaal schaalniveau.
- Diverse ingreep-effectstudies.
- Deelname aan een vergelijkend EG-onderzoek naar economische en sociologische

229

karakteristieken van traditionele agrarische bedrijven in vergelijking met bedrijven met
een aangepaste bedrijfsvoering.
Studie naar de mogelijkheden voor natuurherstel in ontwikkeling bij veranderend
landgebruik.
Andere relevante
programma's

11, 24, 115, 120, 230

Indicatie omvang

totaal 13 mensjaar, waarvan 8ten laste van LNV

Projecten

448
7292
56000
56900
56915
GEFY3
GEFY4
GE012
HIGE1
HIGE4
HIGE6
LAEC8
LAEC9
392
447
457
490
2722
2724
6148
7111
7346
GEFY 1
GEFY 2

Belevingsvoorspellingsmodellen (SC, Coeterier)
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)
Evaluatie landinrichting (SC)
GIScultuurhistorie (SC)
Relatie historische geografie bij landschapsbouw in ruilverkavelingen (SC)
Veldnamenkaart rivierengebied (SC)
Gradiënten (SC)
EG-project (SC)
Antropogene bodemkenmerken (SC,Spek)
Belevingskaart van nederland (SC, Coeterier)
Landbouw en cultuurlandschap (SC,Volker)
Maasterrassen (SC,v.d. Berg)
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek Enschede-Noord (SC)
Historisch-geografisch onderzoek Enschede-Noord (SC)
Cultuurhistorisch onderzoek Noord- en Midden-Limburg (SC, Renes)
LKN(SC)
Maat van de ruimte (SC)
Landschapsbetekenis (SC)
Landbouw en cultuurlandschap EG(SC)
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Programma 232

Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot land en water

programmaleider

dr.ir. E.M.A. Smaling -SC-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

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

Aanleiding

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 isdie kennis nog onvoldoende aanwezig en
bovendien iszij, als gevolg van een gebrekkige institutionele infrastructuur, in onvoldoende
mate operationeel beschikbaar. Daarom wordt ondersteuning verleend aan het opbouwen
van onderzoekcapaciteit op het gebied van land en water in diverse ontwikkelingslanden.
Methodenontwikkeling, modelonderzoek en toepassingen
De snel groeiende bevolking 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 door:
- uitbreiding van het landbouwareaal,
- verhoging van de intensiteit van de verbouw van voedselgewassen,
- verhoging van de produktiviteit.
Binnen dit 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 verleend.
Ook worden de fysieke factoren bestudeerd die de gewasintensiteit kunnen beïnvloeden,
zoals de beschikbaarheid van geschikt (irrigatie)water en het hergebruik van drainagewater.
Met name in aride en semi-aride gebieden in de (sub-) tropen vormt de toenemende schaarste
aan water onderwerp van studies die zich richten op efficiënter waterbeheer, zowel op
regionaal als op lokaal niveau. Hierbij wordt ondermeer onderzoek verricht naar toepassingsmogelijkheden van satellietbeelden in het beheer van irrigatiewater en er wordt gewerkt aan
model-ontwikkeling voor regionaal waterbeheer alsmede de operationalisering daarvan.
Tenslottewordt onderzoek verrichtaanbodemfysische (doorlatendheid,waterhoudend vermogen,
structuur) en bodemchemische grootheden (nutriënten balansen in landbouwsystemen)
gericht opdeverbetering vanhet bodembeheer. Tenbehoevevandeverbeteringvan geïrrigeerde
landgebruikssystemen neemt het onderzoek naar de waterkwaliteit een belangrijke plaats.
Speciale aandacht is hierbij gericht op de problemen van verzouting en alkalisatie die zich in
veel irrigatiesystemen voordoen. Het waterkwaliteitsonderzoek wordt uitgevoerd in directe
samenhang met de modelontwikkeling voor regionaal waterbeheer.
Het programma past binnen de zogenaamde 5%-doelstelling van het Ministerie van LNV,
waarbij de onderzoekinstituten worden aangemoedigd om ten minste vijf procent van de
onderzoekcapaciteit in te zetten ten behoeve van de ontwikkelingssamenwerking.
Deafzonderlijke projecten binnen het onderhavige programma worden alle (mede-)gefinancierd
vanuit externe bronnen voor ontwikkelingssamenwerking, zoals het Directoraat Generaal
Internationale Samenwerking (DGIS),hetonderzoekprogramma ten behoevevandeontwikkelingssamenwerking van de Europese Gemeenschap (STD-3) en de Wereld Voedsel en Landbouw
Organisatie (FAO).

Doel

Institutionele ondersteuning
Doelstelling van dit subprogramma isom te komen tot zelfstandige en duurzame institutionele
capaciteitvoor onderzoek op hetgebiedvan landenwater ingeselecteerde ontwikkelingslanden.
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Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit een lange-termijnondersteuning vergt (15-20
jaar), waarvan de duur de planperiode van het onderzoekprogramma (4jaar) verre
overschrijdt.
Methodenontwikkeling, modelonderzoek en toepassingen
Doelstelling van dit subprogramma is de ontwikkeling en toepassing van methoden voor de
inventarisatie en interpretatie van de natuurlijke hulpbronnen bodem en water, in de
ontwikkelingslanden, de ontwikkeling en toepassing van simulatiemodellen voor chemische
en fysische processen in de bodem, en de ontwikkeling en toepassing van ruimtelijke modellen
voor het kwalitatieve en kwantitatieve beheer van irrigatie- en drainagewater. Met name in
deze activiteit wordt gewerkt aan de toepassingsmogelijkheden van remote sensing en
geografische informatiesystemen.
Planning

Institutionele ondersteuning
Dit jaar betreffen de activiteiten in het kader van de institutionele ondersteuning (thema 1)
de voortzetting van de begeleiding aan de bodemkundige instituten in Kenya, Tanzania,
Mozambique en Mali. Voorts zal, naar verwachting, een begin kunnen worden gemaakt met
de institutionele ondersteuning van het Soil Research Institute in Uganda, en de Soil Survey
of Pakistan.
Methodenontwikkeling, modelonderzoek en toepassingen
Binnen thema 2 betreft het onderzoek in 1994 in belangrijke mate de begeleiding van landinventarisatie- en -evaluatieprojecten in het kader ven het Tropenbos Programma (Guyana
en Kameroen), waarbij methodenontwikkeling voorop staat. Voorts zal in 1994 worden
aangevangen met de hoofdfase van het 'West-Afrika'-project, dat zich enerzijds richt op
(methodenontwikkeling ten behoeve van) de agro-ecologische karakterisering en anderzijds
op lokatiespecifiek onderzoek aan beperkende factoren in 'rice-based farming systems'.
Voorts zal het onderzoek dat zich richt op de ontwikkeling van 'decision support systems'
voor landbouwkundig onderzoek in West-Afrika, op basisvan agro-ecologische karakterisering,
worden voortgezet. Naar verwacht zal in 1994 ook een aanvang worden gemaakt met het
regionale katteklei-onderzoek in Zuidoost-Azië.
Binnenthema 3iseen drietal projecten invoorbereiding. Het betreft (1)deverdere ontwikkeling
van het katteklei-simulatiemodel in het kader van het regionale kattekleiproject in ZuidoostAzië, (2) onderzoek naar de nutriëntenkringloop in landbouwsystemen in Afrika ten zuiden
van de Sahara en (3) onderzoek naar milieudegradatie in Kenya.
Ten aanzien van thema 4 zal in 1994 worden verder gewerkt aan de projecten in Argentinië,
Egypte en India, waarin de modelontwikkeling ten behoeve van waterbeheer centraal staat.
Met name in Egypte staat daarbij de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke versies centraal. In
India zal speciaal worden gewerkt aan een regionale modelstudie voor een gebied binnen de
deelstaat Haryana. Voorts zullen enkele simulatiemodellen voor irrigatiewaterbeheer in Egypte
en Argentinië worden vergeleken. Het betreft hier zowel modellen op perceelsniveau als op
regionaal niveau.
Onderzoekactiviteiten binnenthema 5zijn met namegerichtopdeontwikkeling van geïntegreerde
methoden van landgebruiksplanning. Hieronder vallen onder meer een regionaal land-use
planning project in de districten Narok en Kajiado in Kenya en de geplande samenwerking
met de Universiteit van Jos (Nigeria) ten behoeve van de planning van voedselproduktie in
stedelijke randgebieden in de tropen.

Andere relevante
programma's

12, 110, 112, 146, 206, 211,223, 226, 229, 230

Indicatie omvang

totaal 9 mensjaar, waarvan 4 ten laste van LNV

Projecten

Thema 1.
8559
8566
8580
8579

Institutionele ondersteuning
Kenya Soil Survey, Kenya (SC)
National Soil Service, Tanzania (SC)
Departemento de Terra eAgua, Mozambique (SC)
Laboratoire des Sols, Mali (SC)

In voorbereiding:
xxx
Soil Survey of Pakistan (SC)
xxx
Soil Research Institute, Uganda (SC)
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Thema 2.
8544
8548
8565
8572
8578
8582
8586
520

Landinventarisatie en -evaluatie, en agro-ecoiogische karakterisering
Inventory and evaluation of acid sulphate soils in the humid tropics (SC)
Tropenbos common methodology (SC)
Range management handbook project, Kenya (SC)
Database development, Tropenbos (SC)
Development of a research programme, Tropenbos Kameroen (SC)
Characterization of rice-growing environments, West Africa (SC)
Technical support to land inventory, Tropenbos Guyana (SC)
Agro-ecological characterization for researchstrategy development, WestAfrica(SC)

In voorbereiding:
xxx
Landinventarisatie en -evaluatie, Tropenbos Kameroen (SC)
xxx
Land inventory and land evaluation for acid sulphate soils in South-East Asia (SC)
Thema 3.
8553
8563
8577

Bodemdegradatie en milieu
Global assessment of soil degradation (SC)
Nutrient depletion sub-Saharan Africa (SC)
Simulationmodel acid sulphate soils, Indonesia (SC)

In voorbereiding:
xxx
Acid sulphate soils, South-East Asia (SC)
xxx
Environmental degradation Athi/Galana/Sabaki Basin, Kenya (SC)
xxx
Monitoring nutrient transfers in major agro-ecological zones of sub-Saharan
Africa (SC)
Thema 4.
7260
8573
8576
10035

Methoden en modellen voor irrigatiewaterbeheer
Model comparison water-management Argentina and Egypt (SC)
Operational research and hydrological studies Hisar, India (SC)
Reuse drainage water fase II, Egypt (SC)
Modelling irrigation watermanagement, Argentina (SC)

Thema 5. Integrated land-use planning
In voorbereiding:
xxx
Land use planning and sustainable development, Narok/Kajiado, Kenya (SC)
xxx
Market gardening/urban growth, Jos Plateau, Nigeria (SC)
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Programma 233

Dynamica van ziekten, plagen en antagonisten in ecologisch
geavanceerde teeltsystemen

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Samenvatting

Het programma richt zich op sleutelfactoren en -processen op agrosysteemniveau, die de
dynamica van ziekten, plagen en antagonisten in low-input-systemen bepalen. Hierbij wordt
beschrijvend en experimenteel onderzoek op teelt- of bedrijfssysteemniveau gecombineerd
met systeemanalyse en modelvorming op populatie- en agro-ecosysteemniveau. De aandacht
gaat uit naar effecten van teeltsysteem, nutriënten, vruchtwisseling en agro-ecologische
infrastructuur opgewas-belager-antagonisten-interacties, enderolvan ruimtelijke en temporele
heterogeniteit. Het programma beoogt een betere (theoretisch en praktische) onderbouwing
van systemen voor geïntegreerde/ecologische (open teelten) en biologische gewasbescherming
(gesloten teelten), en daarmee bij te dragen de ontwikkeling van meer duurzame, ecologische
verantwoorde vormen van land- en tuinbouw.

Aanleiding

Maatschappelijke ontwikkelingen wijzen erop dat zowel agrotechnologische als agro-ecologische
benaderingen van de landbouw zich verder zullen ontwikkelen en verdienen daarom de volle
aandacht in het gewasbeschermingsonderzoek. De agro-ecologische benadering ligt ten
grondslag aan duurzame, ecologische en biologische landbouw, waarvoor momenteel een
toenemende interesse is. De vraag naar milieubewust geteelde produkten neemt toe en ook
het beleid heeft belangrijke stappen gezet voor een ontwikkeling waarin het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen dient te worden teruggedrongen tot niveaus
die lager liggen dan de op basis van het Meerjarenplan Gewasbescherming genomen beleidsmaatregelen.
Het is daarom noodzakelijk, vanuit de huidige wetenschappelijke kennis over geïntegreerde
landbouw en de kennis in de biologische landbouw, ecologisch georiënteerde produktiesystemen te ontwikkelen die de doelstellingen van ecologische en biologische landbouw
benaderen, en waarbij de kwaliteit van produkten en produktieproces voldoen aan scherpe
criteria ten aanzien van het gebruik van hulpstoffen, energie en milieueffecten. Meer systeemgericht analytisch, modelmatig en synthetisch onderzoek, bij voorkeur gekoppeld aan bedrijfssysteemonderzoek, is hiervoor noodzakelijk. Hiertoe zijn momenteel diverse initiatieven
genomen (zie DWT-Plan aanpak onderzoek Biologische Landbouw). In de gesloten teelten
zijn het vooral de initiatieven in het kader van de milieubewuste teelt die geleid hebben tot
de vraag naar meer fundamenteel-strategische kennis over de toepasbaarheid van biologische
bestrijding, ook in die teelten waar daar nu nog geen sprake van is.
Hetdaarvoor noodzakelijke gewasbeschermingsonderzoek richtzichop preventie en biologische
bestrijdingsmethoden. In de open teelten spelen hierbij teeltmaatregelen (bemesting, gewasdiversificatie, vruchtwisseling, teeltsysteem, bodembewerking) een belangrijke rol. Daarnaast
wordt gestreefd naar een maximale benutting van antagonisten door stimulerende maatregelen en een optimaal gebruik van (partieel) resistente rassen. In de gesloten teelten gaat
het vooral om verbetering en bredere toepassing van de thans in een aantal teelten toegepaste
biologische bestrijding. Waar in gangbare landbouwsystemen gewasbescherming nog te vaak
wordt gebruikt om negatieve bijverschijnselen in het produktieproces te corrigeren, dient bij
deecologisch/biologische benadering gewasbescherming alssleutelfactor in het produktiesysteem
te worden geïntegreerd. In zowel de gesloten als de open teelten er zijn veel problemen met
onder andere zuigende insekten. Onderzoek naar de populatiedynamiek van deze organismen
en hun antagonisten speelt binnen dit programma een belangrijke rol.
Onderzoek aan processen op populatie- en ecosysteemniveau vereisen een sterk modelmatig
karakter. Binnen de gewasbescherming is de ontwikkeling van mathematische modellen voor
heterogene en stochastische systemen nog slechts beperkt. Hieraan zal dan ook met name
aandacht besteed gaan worden.

Doel

Het programma is gericht op het verkrijgen van inzicht in de variabiliteit van het optreden
van ziekten, plagen en antagonisten (predatoren en parasieten), en hun interacties ten
gevolge van verschillen in teelt- en bedrijfssysteem. Kennis over sleutelfactoren en processen
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die daarbij een rol spelen, zullen worden gebruikt om ecologisch geavanceerde produktiesystemen verder vorm te geven. Binnen het programma zal een impuls gegeven worden aan
de oplossing van problemen met zuigende insekten in diverse teelten, door modellen te
genereren die bottle-necks in de toepassing van antagonisten aangeven. Voorts dient het
onderzoek een basis te leggen voor nieuwe modeltoepassingen in de gewasbescherming.
Binnen dit kader zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
- Inzicht krijgen in de haalbaarheid en mechanismen van intercropping als duurzaam
systeem in de vollegrondsgroenteteelt ter beheersing van insektenplagen.
- Mathematische en statistische modellen ontwikkelen die effecten beschrijven van
veranderende bedrijfssystemen op ziekten, plagen en antagonisten op bedrijfs- en
regioniveau.
- Inzicht verkrijgen over de (teelt)factoren die van invloed zijn op het al dan niet succesvol
zijn van biologische bestrijding van luis en trips met predatoren in kasteelten.
Planning

In de groenteteelt zal de nadruk liggen op het onderzoeken van de mechanismen die ten
grondslag liggen aan de tripsonderdrukking door klaver-intercropping in prei en kool.
Directe en indirecte effecten (via antagonisten) van gewasstructuur en -fysiologie zullen
daarbij worden bepaald. Zo mogelijk zal in samenwerking met AB-DLO de nutriëntendynamiek als mogelijk belangrijke factor worden bestudeerd. Additioneel werk in GPPverband met betrekking tot de ontwikkeling van ziekten in relatie tot gebruik van partieel
resistente rassen zal worden afgerond.
In de akkerbouw zal door grootschalig onderzoek aan de effecten van systeemvariabiliteit
en op dynamiek van predatoren in graan en suikerbiet gezocht worden naar kritische
factoren in de variabiliteit. Kwantificering van diverse populatieparameters zal worden
gebruikt voor verdere ontwikkeling van onzekerheidsanalyse en scenariomodellen. Door
DATgefinancierd onderzoek naar modelontwikkeling bij aardappelmoeheid zal worden
afgerond.
In de kasteelt zal, na vaststelling van modelsystemen en afstemming met andere onderzoekgroepen (CPRO-DLO, UvA, LUW), de onderzoekstrategie worden bepaald. Bestaande
kennis zal worden verwerkt in te ontwikkelen teeltgerichte modellen, op basis waarvan
het experimenteel onderzoek zal worden opgezet. Formatieve versterking op het gebied
van predator-prooi-interacties, systeemanalyse en modellering zal worden nagestreefd.

Andere relevante
programma's

24, 37, 48, 50, 210, 216, 217, 218

Indicatie omvang

totaal 14 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

14a
14c
8

Een ecologische systeembenadering voor plaagbeheersing in de vollegrondsgroenteteelt (IPO,J. Theunissen)
Dynamica van predatoren in relatie tot de agro-ecologische infrastructuur in de
akkerbouw (IPO,J. Theunissen)
Biologische bestrijding van luis,trips enspint ingeslotenteelten (IPO,E.den Belder)
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Programma 234

Ecologie en biologische bestrijding van pathogène schimmels

programmaleider

dr. N.J. Fokkema - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Dit programma legt de wetenschappelijke basis voor een economisch verantwoorde en
milieuvriendelijke beheersing en bestrijding van plantepathogene schimmels die de kwaliteit
en opbrengst van land- en tuinbouwprodukten bedreigen. Door ecologisch onderzoek kunnen
gewasbeschermingsmethoden worden ontwikkeld gebaseerd op biologische bestrijding en
teeltmaatregelen.

Aanleiding

Het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJPG) met als taakstelling 35% reductie van het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in 1995 en 50% reductie in het jaar 2000, alsmede
de toelatingsbeperkingen van een groot aantal gangbare bestrijdingsmiddelen, hebben een
kentering teweeggebracht in het gewasbeschermingsonderzoek.Voorheenwaseen doeltreffende
chemische bestrijding volstrekt aanvaardbaar, met als resultaat dat het onderzoek zich richtte
op ziekten en plagen die chemisch moeilijk bestreden konden worden vanwege onder andere
beperkte bereikbaarheid (bodemgebonden pathogenen) en resistentie tegen fungiciden.
Momenteelworden ook alternatieven gevraagdvoor diepathogenen,dietot voor kort afdoende,
maar met grote inzet van chemische middelen, konden worden bestreden, zoals verschillende
bladpathogene schimmels en bodempathogenen, die door breedwerkende grondontsmetting
werden onderdrukt.
Dit programma legt de wetenschappelijke basis voor de vermindering van de afhankelijkheid,
en daarmee het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen plantepathogene
schimmels ter ondersteuning van het beleid, zoals dat geformuleerd is in het MJPG.
Het MJPG heeft verstrekkende gevolgen voor het landbouwbedrijfsleven. Eén van de maatregelen om te bereiken dat de beoogde reducties behaald kunnen worden, is bij alle relevante
sectoren aldus geformuleerd: 'Het gebruik van insekticiden/acariciden en fungiciden zal
worden verminderd door het gebruik van gezond uitgangsmateriaal en de toepassing van
biologische en geïntegreerde bestrijding ...' (Kernpunten MJPG). Voor het realiseren van deze
maatregel, met name ten aanzien van de (gedeeltelijke) vervanging van fungiciden door
biologische bestrijdingsmiddelen en teeltmaatregelen, is nog veel fundamenteel-strategisch
onderzoek nodig. Dit geldt zowel voor bovengrondse pathogenen als voor bodempathogenen
in open en gesloten teelten.
In de groenteteelt onder glas en in de bloemisterij zal zoveel mogelijk worden overgeschakeld
op substraatteeltsystemen waardoor de noodzaak van grondontsmetting vervalt. Deze teeltsystemen brengen, in vergelijking met grond, enerzijds specifieke substraatgebonden ziekteproblemen met zich mee en bieden anderzijds specifieke mogelijkheden voor de introductie
van biologische bestrijdingsagentia. Fundamenteel-strategisch onderzoek aan de populatiedynamiek van pathogenen en de opbouw van een biologische buffering, mogelijk al vanaf
het zaad, is noodzakelijk voor de beheersing van wortelpathogenen in deze teeltsystemen.
In de akkerbouw wordt omschakeling naar een geïntegreerde en biologische bedrijfsvoering
gestimuleerd. Vooral op biologisch-dynamische en ecologische bedrijven isten aanzien van
een aantal bovengrondse pathogenen, met name Phytophthora infestans, dringend behoefte
aan een voor deze bedrijven acceptabele biologische gewasbescherming, zoals beschreven in
het Plan van Aanpak Onderzoek Biologische Landbouw (DWT, 1993).
Bovengenoemde maatschappelijke achtergronden hebben geleid tot de formulering van de
volgende deelprogramma's:
- Ecologie en biologische bestrijding van bovengrondse pathogène schimmels.
- Ecologie en biologische bestrijding van wortelpathogenen in gesloten teeltsystemen.
- Ecologisch en moleculair-biologisch onderzoek aan plantepathogene bodemschimmels.
Binnen de bovengenoemde deelprogramma's zijn, op basis van de problematiek in de praktijk
alsmede de wetenschappelijke perspectieven, prioriteiten gesteld ten aanzien van de te
onderzoeken pathogenen. Vermindering van de afhankelijkheid van fungiciden kan in principe
bereikt worden door de ontwikkeling van ziekteresistente rassen, ziektebeperkende teelt
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maatregelen en biologische bestrijding. Dit programma richt zich voornamelijk op de twee
laatste benaderingen.
Doel

Ecologie en biologische bestrijding van bovengrondse pathogène schimmels
- Botrytis cinereaenandereBotrytis spp.: Binnenvierjaar zalblijken of microbiële onderdrukking
van sporulatie perspectief biedt voor de bestrijding van Botrytis spp. onder veldomstandigheden, met potentiële toepassingen in de bloembollen-, aardbeien- en uienteelt.
- Phytophthora infestans: Binnen de planperiode zal blijken of biologische bestrijding
perspectief biedt.
- Sclerotinia sclerotiorum: Gedurende de looptijd van het onderzoek zal bekend worden wat
in principe de mogelijkheden zijn van de antagonist Coniothyrium minitans onder veldomstandigheden.
Ecologie en biologische bestrijding van wortelpathogenen in gesloten teeltsystemen
- Kennis ontwikkelen van de invloed van substraatspecifieke factoren op ziekten door
Oömyceten (met name Pythium spp. en Phytophtora spp.) en inzicht verwerven in de
mogelijkheden van biologische bestrijding van deze ziekten door behandeling van zaden,
stekmateriaal danwei toediening aan het substraatsysteem. Het onderzoek zal leiden tot
optimalisering van de teeltomstandigheden en een aanzet geven voor de ontwikkeling
van biologisch bestrijdingssysteem.
Ecologisch en moleculair-biologisch onderzoek aan plantepathogene bodemschimmels in
open teelten
- R.solani in de bloembollenteelt: In de planperiode zal bekend worden welke AG's of
anders geformuleerde intraspecifieke groepen verantwoordelijk zijn voor schade, en zal de
kennis ten aanzien van infectiebronnen en de dynamiek van schadeplekken aanzienlijk
zijn toegenomen. Het zal mogelijk zijn verschil in bodemreceptiviteit binnen en buiten
schadeplekken op verschillende gronden te karakteriseren.
- Biologische bestrijding van R.solani in de pootaardappelteelt: De implementatie van
V.biguttatum in aardappelteelt in combinatie met groenrooien wordt voorzien binnen
twee tot drie jaar. Het IPO-DLO participeert in onderzoek aan de massaproduktie en
formulering van een biologisch bestrijdingspreparaat.
- Meer fundamenteel onderzoek richt zich op de overlevingswijzen van R.solani en de
betekenis van anastomose voor de genetische diversiteit van R.solani en de daaraan
gerelateerde ecologie van de populatie (interactie tussen pathogène en niet-pathogene
groepen) en pathogeniteit (ontwikkeling waardplantspecificiteit).
- Moleculaire ecologie van R.solani: Binnen de looptijd van het deelprogramma wordt
verwacht een eenvoudig toepasbare AG-bepaling ontwikkeld te hebben op basis van
moleculaire technieken. Voorts zal de basis zijn gelegd voor een waardplant-gerelateerde
identificatiemethode van intraspecifieke groepen. De mate en betekenis van uitwisseling
van genetisch materiaal via anastomen voor de ecologie en pathogeniteit van de populatie
zal gezamenlijk met ecologen worden uitgevoerd. Ten behoeve van ecologisch onderzoek
naar de dynamiek van R.solani zullen verschillende gemerkte R. so/an/-isolaten
gegenereerd worden.
Circa 50% van de capaciteit ingezet in het bloembollenonderzoek wordt door het bloembollenbedrijfsleven gefinancierd (Urgentieprogramma 'Bollenziekte- en veredelingsonderzoek')
tot medio 1995. Voorts wordt getracht financiering te verwerven vanuit het BION/STW/LNVprogramma 'Gewasbescherming', 4e EC-kaderprogramma (despecifiek Nederlandse problematiek
is een handicap), en DIARP.
Het ligt in de bedoeling extra financiering te verwerven ten aanzien van systeemanalytisch
modelmatig onderzoek aan de interactie tussen saprofieten en Botrytis eliptica in bladnecrosen
van de lelie (in samenwerking met het LBO en de vakgroep Theoretische Produktie Ecologie
van de LUW). In samenwerking met het PGBen het Volcani Center zal naar verwachting in
het kader van DIARPeen deelonderzoek worden verricht aaneen biologische wondbehandeling
in komkommer.

Planning

In 1994 zal onderzoek aan de volgende onderwerpen ter hand worden genomen:
- Microbiële onderdrukking van infectie van Phytophthora infestans, sporulatie van Botrytis
spp. en overleving van Sclerotinia sclerotiorum.
- Biologische bestrijding vanPythium aphanidermatum, Phytophthora infestansenFusariumspp.
- Interactie tussen Rhizoctonia solani en waardplant onder invloed van biotische en
abiotische factoren.
- Interactie tussen Rhizoctonia solani en waardplant op moleculair niveau.
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Andere relevante
programma's

37, 208

Indicatie omvang

totaal 15 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

3

4

9

Ecologie en biologische bestrijding van bovengrondse pathogène schimmels.
Microbiële onderdrukking van infectie (Phytophthora infestans), sporulatie
(Botrytis spp.) en overleving (Sclerotinia sclerotiorum) (IPO, M. Gerlagh)
Ecologie en biologische bestrijding van wortelpathogenen in gesloten teeltsystemen. Biologische bestrijding Pythium aphanidermatum, Phytophthora
infestans en Fusarium spp. (IPO, J.Postma)
Ecologischenmoleculair-biologisch onderzoekaanplantepathogene bodemschimmels
in open teelten A. Interactie tussen Rhizoctonia solani en waardplant onder
invloed van biotische en abiotische factoren (IPO, N. Fokkema)
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Programma 235

Detectiemethoden voor virussen, bacteriën en schimmels ten behoeve
van gewasbescherming

programmaleider

dr.ir. H. Huttinga - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Samenvatting

Ditprogramma betreft hetontwikkelen vangoede kwalitatieve enkwantitatieve detectiemethoden
op basis van intrinsieke eigenschappen, ten behoeve van fundamenteel en toegepast gewasbeschermingsonderzoek en voor keuringsdoeleinden. De zwaartepunten liggen in de detectie
vanplantevirussen, plantepathogene bacteriën enplantepathogeneschimmels. Daarnaast worden
nieuw-ontwikkelde detectiemethoden gebruikt in fundamenteel ecologisch onderzoek.

Aanleiding

Ziekten die worden veroorzaakt door plantevirussen, -viroïden en plantepathogene bacteriën
vormen in de gewasbescherming een groot en daarnaast ook een bijzonder probleem. Deze
ziekten kunnen immers niet afdoende worden behandeld met bestrijdingsmiddelen. De enige
mogelijkheid om schadedoor plantevirussen,-viroïden enplantepathogene bacteriënte beperken
ligt daarom in de (aloude) aanpak: ga uit van gezond uitgangsmateriaal en een niet-besmet
kweeksubstraat (grond, watercultuur) en voorkom besmetting tijdens de teelt van buitenaf.
Voor schimmels gold de bovengenoemde problematiek tot voor kort in mindere mate. Als
echter in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming veel fungiciden zullen worden
verboden, zal ook voor het beheersen van schimmelziekten veel meer nadruk komen te
liggen op het uitgaan van schoon uitgangsmateriaal en het voorkomen van besmetting.
Omgezond uitgangsmateriaal eneenniet-besmet substraatte kunnenselecteren,zijn betrouwbare
detectiemethoden nodig die op grote schaal tegen aanvaardbare kosten zijn door te voeren.
Goede detectiemethoden zijn ook nodig om te voorkomen dat met import en export van
plantgoed en zaad, pathogenen worden verspreid. Bovendien zijn goede detectiemethoden
onontbeerlijk in wetenschappelijk onderzoek.
Andere benaderingen voor de bestrijding van planteziekten, naast de hiervoor genoemde,
kunnen gebaseerd zijn op resistentieveredeling en/of op biologische bestrijding. Met betrekking
tot virussen en bacteriën zijn deze in ontwikkeling. Goede detectiemethoden zijn ook hiervoor
onontbeerlijk. In een tweetal concentratie-onderwerpen wordt hieraan binnen dit programma
gewerkt. Duidelijk mag echter zijn dat een eventuele onvolledige resistentie, of resistentie
gebaseerd op tolerantie, geen afdoende garantie bieden voor het niet besmet zijn van
uitgangsmateriaal. Vooral bij export zal het ontvangende land nog steeds de kans lopen een
pathogeen binnen te halen dat na ontsnapping in andere cultivars of gewassen schade kan
veroorzaken. Ook uitgangsmateriaal dat via toepassing van biologische bestrijding 'gezond' is
gemaakt geeft de ontvanger geen zekerheid dat het betrokken pathogeen niet aanwezig is.
In dit kader doen we in de eerste plaats fundamenteel onderzoek aan nieuwe vormen van
resistentie tegen het aardappelbladrolvirus (PLRV), een nog steeds ernstig probleem bij de
produktie van aardappelpootgoed. Het onderzoek is enerzijds gericht op het moleculairbiologisch analyseren van de genen van het virus die betrokken zijn bij de Pathogenese.
Anderzijds is het gericht op het doorgronden van de processen tijdens de overdracht van het
virus via de vector Myzus persicae. Het doorgronden van beide processen zal leiden tot nieuwe
mogelijkheden om de virusziekte te voorkomen.
In de tweede plaats wordt onderzoek verricht aan de biologische bestrijding van Erwinia spp.,
die pathogeen zijn in aardappel. In een later stadium zal het bacteriologisch onderzoek
worden gericht op endofytische bacteriën en het mogelijke gebruik daarvan als antagonisten.

Doel

Het zwaartepunt van het detectieonderzoek aan virussen ligt bij virussen van aardbei, siergewassen en groentegewassen enaardappel. Bij aardbei zijn dat het aardbeivlekkerigheidsvirus
en het aardbeikrinkelvirus; bij siergewassen devirussen vanAlstroemeria spp.en van Kalanchoe
en het agens dat fresianecrose veroorzaakt. Het onderzoek aan virussen van Alstroemeria
spp. wordt voor 50% medegefinancierd door de EG. Bij aardappel wordt in het kader van een
EG-project gewerkt aan detectie met behulp van PCRvan de zes belangrijkste virussen in
kiemrust verkerende knollen.

239

Voor de genoemde virussen zullen detectiemethoden worden ontwikkeld. De expertise van
de virusgroep is echter zeer breed en kan desgewenst snel worden verlegd naar andere
virussen in andere gewassen, indien dat wenselijk is.
Voor de ontwikkeling van detectiemethoden voor bacteriën blijven Erwinia spp. die pathogeen
zijn voor aardappel voorlopig het studieobject. Er zal worden gewerkt aan het optimaliseren
van serologische detectiemethoden, zoals ELISA en IFC. Daarnaast wordt aandacht besteed
aan ontwikkeling van moleculair-biologische technieken (zoals PCR)die enerzijds kunnen
worden gebruikt voor het verifiëren van de serologische methoden, maar anderzijds kunnen
worden ingezet voor identificatie en rechtstreekse detectie.
Tijdens de looptijd van het programma zal het werk naar de detectie van plantepathogene
bacteriën naar verwachting opschuiven in de richting van de routinematige toepassing.
Daarom zal vanaf 1995 de aandacht zich verplaatsen naar endofytische bacteriën zonder de
noodzakelijke ondersteuning op het gebied van het detectiewerk te veronachtzamen.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de ecologie van niet-pathogene endofyten, onder
andere als gevolg van het ontbreken van geschikte detectie- en identificatiemethoden. Het is
de bedoeling om de beschikbare expertise in te zetten voor het ontwikkelen van deze
methoden om vervolgens onderzoek te doen naar onder andere de inzetbaarheid van
endofyten voor de bestrijding van plantepathogenen.
Voor het ontwikkelen van detectiemethoden voor schimmels zullen Phytophthora fragariae of
Fusarium oxysporum het onderwerp vormen. Er zal intensief contact worden gehouden met
het pathogeniteitsonderzoek aan Rhizoctonia solani en Fusarium oxysporum binnen het IPODLO om gegevens daarvan in te kunnen zetten voor de detectie van deze schimmels.
In het PLRV-onderzoek zal met betrekking tot de Pathogenese veel aandacht worden besteed
aan het vaststellen van de functies van de onderscheiden ORF's in het PLRV-genoom. Met
name ORF1 isdaarbij interessant, omdat ORF1van PLRV afwijkt van dat van de andere leden
vandeluteovirusgroep. Nagegaanzalworden inhoeverreORF1 dewaardplantspecificiteit bepaalt.
De studie naar de overdracht door M. persicae is gericht op het doorgronden van het
mechanisme van de passage van het virus van middendarm naar lichaamsholte en vervolgens
naar de speekselklier. Het onderzoek heeft een sterk moleculair-biologisch karakter. Begrip
van de genoemde transportprocessen zal leiden tot nieuwe strategieën om virusoverdracht
door bladluizen te voorkomen.
In het onderzoek naar de biologische bestrijding van Erwinia spp. wordt in samenwerking
met o.a. het PAGV en het HLB de toepassing van antagonisten tijdens het groenrooien nader
onderzocht en naar verwachting afgerond. Het onderzoek wordt gefinancierd door de NAA.
De inzet op detectie van schimmels is onvoldoende om aan de reeds aanwezige vraag naar
dit onderzoek de kunnen voldoen. Het dient dan ook gezien te worden als een start van
onderzoek waarvoor de personele inzet in de loop van de programmaperiode structureel
dient te worden versterkt. Gezien het basisleggende karakter van het onderzoek, zal extra
financiering vanuit het Ministerie van LNV essentieel zijn voor het succes van dit onderzoek.
Het bereiken van de bovengenoemde doelstellingen blijft afhankelijk van de mate waarin
extra inzet die nu via contracten uit derden wordt gerealiseerd (project 12 en 13) over de
gehele programmaperiode gehandhaafd kan blijven.
Planning

Virus-vector en virus-waardplant interacties
Met behulp van inoculatiestudies op plant- en protoplastniveau zal worden nagegaan hoe de
vatbaarheid van planten waarin het PLRV-ORF 1is ingebouwd isveranderd. Tevens zal getracht
worden het genprodukt van ORF 1te karakteriseren.
Bladluiseiwitten die PLRV binden zullen worden geïdentificeerd en gelokaliseerd. Via een
kunstmatig dieet voor bladluizen zal worden nagegaan welke omstandigheden het transport
van PLRV in de bladluis beïnvloeden.
Detectie en ecologie van schadelijke en ziektewerende bacteriën in de gewasbescherming
Het onderzoek naar de nieuw-ontwikkelde detectie- en evaluatiemethoden zal worden
afgerond in 1994 door het optimaliseren van de methoden voor praktijktoepassing door NAK
en in het groenrooiproject. Het werk aan Erwinia chrysanthemi wordt medegefinancierd door
de NAK.
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In het groenrooiproject zullen in laboratorium- en kasproeven potentiële antagonisten en in
de landbouw toegelaten antibiotica worden getoetst op activiteit tegen Nederlandse isolaten
van Erwinia spp. Dit onderzoek naar de biologische bestrijding van Erwinia spp. wordt
gefinancierd door de NAA.
Detectie van plantevirussen en -viroïden
Er zal worden gewerkt aan:
- het ontwikkelen van detectiemethoden voor aardbeivlekkerigheidsvirus en het aardbeikrinkelvirus,
- het karakteriseren van en het ontwikkelen van detectiemethoden voor virussen van
Alstroemeria en Kalanchoë spp. en het agens dat fresianecrose veroorzaakt,
- er zal een begin worden gemaakt met onderzoek naar de mogelijkheden om de zes
belangrijkste aardappelvirussen in de knol te kunnen aantonen met PCR-technieken. Het
PCR-onderzoek ten behoeve van detectie van aardappelvirussen en het onderzoek naar
virussen van Alstroemeria spp. zal voor 50% door de EGworden medegefinancierd. Van
beide projecten verzorgt het IPO-DLO de coördinatie.
Detectie van plantepathogene en antagonistische schimmels
Het onderzoek richt zichop dedetectie van Phytophthora fragariae door middel van moleculairbiologische technieken die voornamelijk zijn gericht op het nucleïnezuur van de schimmel.
N.B. Daar waar hierboven geen expliciete financiering is aangegeven, wordt er vanuit gegaan
dat het onderzoek wordt gefinancierd in het kader van een DWT-programma.
Andere relevante
programma's

209, 234, 238

Indicatie omvang

totaal 23 mensjaar, waarvan 18 ten laste van LNV

Projecten

11
12
13
20

Virus-vector- en virus-waardplant-interacties (IPO,J.F.J.M, van den Heuvel)
Detectie en ecologie van schadelijke en ziektewerende bacteriën in de
gewasbescherming (IPO,J.W.L. van Vuurde)
Detectie van plantevirussen en -viroïden (IPO, H. Huttinga)
Detectie van plantepathogene en antagonistische schimmels (IPO, P.J.M. Bonants)
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Programma 236

Weerstandvan het bodemecosysteem tegen het schadelijk optreden van
wortelnematoden en geïntegreerde beheersing van aardappelmoeheid

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Onderzoek vindt plaats naar de interactieve processen tussen potentieel antagonistische
micro-organismen en wortelnematoden, in samenhang met de karakteristieken van de
bodemmatrix die van invloed zijn op de weerstand van het bodemecosysteem tegen het
optreden van gewasschade door wortelnematoden, als basis voor de voorspelling van het
risico op dergelijke schade en voor de ontwikkeling van geïntegreerde, maatschappelijk
verantwoorde gewasbeschermingsstrategieën tegen deze nematoden.

Aanleiding

Mede als gevolg van de intensieve (zware bemesting en mechanisatie) en eenzijdige teelt van
gewassen (monocultures van homogene genotypen van overwegend dicotyle hakvruchten in
korte rotatiecycli)vormen bodemgebonden planteziekten enplagen,metnamewortelnematoden,
een toenemend probleem. Hiertegen worden grote hoeveelheden breedwerkende, chemische
bestrijdingsmiddelen alsgrondontsmetting ingezet, die het bodemecosysteem in onacceptabele
mate belasten en verontreinigen. Ongeveer de helft van het totale verbruik van chemische
bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw betreft ongeveer 10 000 ton
grondontsmettingsmiddelen, die overwegend worden toegepast in de open teeltsectoren:
akkerbouw, groenteteelt, bloembollenteelt en boomkwekerij. Het grootse deel van deze
grondontsmetting wordt toegepast ter bestrijding van de aardappelcysteaaltjes die wettelijk
wordt voorgeschreven in het belang van de pootaardappelteelt. De brede werking van deze
pesticiden, die niet alleen ook andere schadelijke wortelnematoden en bodemschimmels
maar bovendien veel onkruiden effectief bestrijden, resulteert bij toepassing in de meeste
gevallen in een verbeterde begingroei van het gewas.
Een drastische vermindering van het verbruik van deze middelen istaakstellend aangegeven
in het Meerjarenplan Gewasbescherming (1990) en kan worden gerealiseerd door een betere
perceelsgerichte voorspelling van het risico op schade en het toepassen van alternatieve
methoden in systemen ter beheersing van het schadelijk optreden van wortelnematoden.
Over de aardappelcysteaaltjes is reeds veel bekend. Zij hebben slechts één waardgewas en
bovendien is er een reeks van aardappelcultivars met verschillende resistentie die gericht
kunnen worden ingezet. Deze uit Zuid-Amerika geïmporteerde nematoden met hun dominante
waardplantrelatie worden, in een geoptimaliseerde aardappelteelt, weinig beïnvloed door
het type bodemecosysteem, waardoor het ontwikkelen van een expertsysteem voor een
geïntegreerde beheersing op korte termijn binnen bereik ligt. Om dit beslissingsondersteunend
kennissysteemte ontwikkelen zijn operationele,dynamische modellen nodigvande betrekkingen
tussen populatiedichtheid en gewas, effect van bestrijdingsmaatregelen op de populatiedichtheid en het gewas, en van de kosten en baten van alle betrokken activiteiten. Om het systeem
de nodige flexibiliteit te geven zijn algemene betrekkingen nodig, die kunnen worden
beschreven met een aantal modelparameters. Deze vergelijkingen moeten bij voorkeur
gebaseerd zijn op biologische processen of resultanten van biologische processen. Adviezen
moeten gebaseerd zijn op actuele dichtheden in het veld op het moment van poten of
zaaien. Hiervoor moeten extractie- en bemonsteringsmethoden beschikbaar zijn met bekende
nauwkeurigheid, en informatie over maximaal toelaatbare monsterfouten. De bemonsteringsmethoden moeten zijn gebaseerd op wiskundige modellen van verspreidingspatronen op
verschillende schaalgroottes in het veld, zowel horizontaal als verticaal. Op het IPO-DLOis
door het werk van Seinhorst hiertoe veel expertise opgebouwd. Dat wil echter nog niet
zeggen dat het expertsysteem voor aardappelcysteaaltjes dan 'klaar' is. Onzekerheden die
belangrijke economische consequenties kunnen hebben zullen verder ingevuld moeten worden.
Naast de aardappelcysteaaltjes komt nog een aantal andere wortelnematoden algemeen
voor,zoalswortelknobbelaaltjes, wortellesieaaltjesenvrijlevende,virusoverdragende,trichodoride
aaltjes die vooral in zand- en zavelgronden economische schade kunnen veroorzaken aan
aardappelen en de meeste andere gewassen. Vermindering van de grondontsmetting kan
resulteren in een toename van het schadelijk optreden van deze nematodensoorten. Van deze
inheemse aaltjessoorten is bekend dat het populatieverloop van seizoen tot seizoen en dus de
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kansen op schade, moeilijk te voorspellen is. In sommige gevallen door een zeer sterke
vermeerdering (meerdere generaties perjaar) tot zeer hoge dichtheden (wortelknobbelaaltjes),
in andere gevallen ook doordat vermeerdering en schade aan het waardgewas, veel meer
dan bij aardappelcysteaaltjes, sterk worden beïnvloed door wisselende en permanente
systeem gebonden omstandigheden. Deze door veel factoren bepaalde relaties tussen
nematodenpopulaties en gewasrotaties vragen om een interactieve benadering van het
systeem, die kan worden gevonden in onderzoek dat gericht isop het ziektewerend vermogen
van het bodemecosysteem. Inzulkeziektewerende grondentreedt geen belangrijke gewasschade
op, omdat er niet voldoende ontwikkeling of schadelijke activiteit van de ziekteverwekker tot
stand komt. Het ziektewerend vermogen van een grond is afhankelijk gebleken van een groot
aantal interactieve biotische en abiotische factoren die per ziekteverwekker en per gewas
kunnen verschillen. In het algemeen lijken complexen van biotische factoren, in samenhang
met de karakteristieken van de bodemmatrix, de belangrijkste component te vormen van het
ziektewerend vermogen. Daarnaast zijn uit ziektewerende gronden, ook in Nederland, vaak
micro-organismen, met name schimmels geïsoleerd met een specifieke antagonistische
werking tegen wortelnematoden. Verstoring van de activering of de lokking van de nematoden
door snelle afbraak van wortelexudaten is daarentegen een belangrijk microbiologisch proces
dat veel meer (organisch) substraat-afhankelijk dan pathogeen-specifiek lijkt te zijn.
De probleemstelling omvat dus de beheersing van schadelijke populatieontwikkeling van
aardappelcysteaaltjes door de gerichte inzet van partieel resistente aardappelcultivars en
teeltfrequentie met behulp van een te ontwikkelen expertsysteem op basis van bestaande
modellen (voor de populatiedynamica, de schaderelatie en de bemonstering). Het gebruik
van chemische middelen (grondontsmetting) ter bestrijding van deze aaltjes zal dan drastisch
kunnen afnemen, maar de kans op schadelijke ontwikkeling van andere schadelijke wortelnematoden, zoals wortelknobbelaaltjes en trichodoride nematoden die naast aardappel veel
andere gevoelige waardgewassen kennen, neemt daardoor toe. Over deze inheemse wortelnematoden isveel minder bekend en het populatieverloop en de kans op schade worden,
veel meer dan bij de aardappelcysteaaltjes, sterk beïnvloed door bodemecosysteem gebonden
omstandigheden.Voor dezeaaltjes zijn bodemtypen bekendwaarin zeniet schadelijk optreden.
Voor wortelknobbelaaltjes speelt parasitering door bodemschimmels hierin wellicht een
belangrijke rol en voor de trichodoride nematoden bestaan aanwijzingen dat hierbij de
verstoring van hun relatie met de plant via wortelexudaten een belangrijke component is.
Doel

Het doel van het programma is door methodologisch-strategisch onderzoek fundamenteel
inzicht te verwerven in de belangrijkste bodemecologische processen die de mate van het
schadelijk optreden van wortelnematoden bepalen. Op grond hiervan kan een betere
methode voor devoorspelling van het risico op gewasschade en een effectieve, maatschappelijk
verantwoorde gewasbeschermingsstrategie worden ontwikkeld. Binnen de planperiode wordt
hiertoe gekozen voor drie modelsystemen van belangrijke wortelnematoden: aardappelcysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes en (vrijlevende) trichodoride nematoden.
- Over aardappelcysteaaltjes is zoveel bekend dat binnen de planperiode een voorlopige
versie van een expertsysteem beschikbaar zal komen dat gebaseerd isop wiskundige
modellen, die ontwikkeld werden door Seinhorst op het IPO-DLO.
- Deze modellen zullen verder worden uitgebreid, onderbouwd en uitgewerkt tot een
expertsysteem voor de geïntegreerde beheersing van aardappelcysteaaltjes.
- Dit kennissysteem zal worden overgedragen aan het Proefstation voor de Akkerbouw en
Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) en in samenwerking met het LEI-DLO worden
opgenomen in een geautomatiseerd aardappelteeltbegeleidingssysteem (TERRA).
- Met behulp van het geplande expertsysteem zal niet alleen het gebruik van bestrijdingsmiddelen ter beheersing van aardappelcysteaaltjes met minimaal 80%worden gereduceerd,
maar zal bovendien een rendementsverhoging voor de teler worden gerealiseerd.
- Voor wortelknobbelaaltjes en vrijlevende, virusoverdragende, trichodoride nematoden
moeten de technieken om de interactie nematode-plant-bodem te bestuderen voor een
deel nog worden ontwikkeld en/of getoetst op hun bruikbaarheid. Ontwikkeling en
toetsing van methodieken zal een belangrijke plaats krijgen in het onderzoeksplan.
- Op een beperkt aantal lokaties waar ondanks de aanwezigheid van deze nematoden en
vatbare waardplanten geen schade optreedt, zal inventariserend onderzoek naar
mogelijke oorzaken worden uitgevoerd. Bodemfysische en -chemische parameters en
microbiële eigenschappen van de bodem zullen worden bepaald.
- Facetten van de weerstand van de bodem zullen worden onderzocht in laboratoriumopstellingen. Deproduktie en hetgedrag (transport, afbraak, inactivering) van signaalstoffen
uit de wortel en het effect van microbiële antagonisten van nematoden zijn belangrijke
onderzoekthema's in deze experimenten. Uit het veldonderzoek naar voren gekomen
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correlatieve verbanden tussen bodemweerstand tegen nematoden en andere bodemeigenschappen zullen experimenteel worden getoetst.
Aan het einde van het onderzoekprogramma zal een evaluatie plaats vinden op grond van de
volgende criteria:
- Bruikbaarheid van het bodemreceptiviteitsconcept of facetten daarvan voor de inschatting
van het risico op schade door wortelknobbelaaltjes en trichodoride nematoden op
perceels- of gebiedsniveau.
- Beschikbaarheid van bruikbare parameters en meetmethoden om percelen op grotere
schaal te toetsen op bodemreceptiviteit.
- Inzicht in mogelijkheden tot exploitatie van de weerstand van bodemecosystemen tegen
het schadelijk optreden van wortelnematoden die voor verder onderzoek in aanmerking
komen.
Nadeplanperiode moet het expertsysteem uiteindelijk worden uitgebreid met andere nematoden
die van economisch belang zijn in bouwplannen met aardappelen. De onderzoekresultaten
zullen aangeven welke mogelijkheden er zijn om door middel van vruchtwisseling met gericht
gekozen cultivars van gewassen en cultuurmaatregelen (organische en chemische bemesting,
grondbewerking) het ziektewerend vermogen van het bodemecosysteem tegen schade door
wortelnematoden te behouden, te stimuleren en te introduceren (biologische bestrijding).
Door dit onderzoek zal ook expertise worden verkregen over de mogelijkheden van een gericht
beheer van het bodemecosysteem en van in de bodem geïntroduceerde micro-organismen
ten behoeve van de onderdrukking van andere bodemgebonden ziekten en plagen.
De resultaten van dit onderzoek zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren
van de taakstellende vermindering van het verbruik van chemische bestrijdingsmiddelen ter
bestrijding van andere schadelijke nematoden die sterker zullen optreden wanneer geen
grondontsmetting meer nodig ister beheersing van aardappelcysteaaltjes.
Planning

Project 1A. Wortelknobbelaaltjes
- Ontwikkelen en evalueren van technieken (biotoetsen) voor het bepalen van de populatiedichtheid, ziektedruk en bodemreceptiviteit voor Meloidogyne hapla.
- Selecteren en toetsen op bodemreceptiviteit van grondmonsters uit praktijkpercelen.
Project 1097. Wortelknobbelaaltjes
- Isolatievanpotentiële antagonistische schimmelsentoetsingvanhunantagonistischvermogen.
- Onderzoek naar de bodemecologische factoren die de populatieontwikkeling en effectieve
interactie tussen geselecteerde antagonisten en wortelknobbelaaltjes bepalen.
Project 1B.Trichodoride nematoden
- Optimaliseren van kweken van Paratrichodorus pachydermus en P. teres.
- Methodiek voor de bepaling van attractiviteit van plantensoorten vereenvoudigen.
- Bestuderingvan het gedrag vanwortel-attractantia indebodem onder invloedvan abiotische
en biotische factoren.
- Overleving van Paratrichodorus teres.
- Onderzoek naar mogelijkheden en relevantie van tabaksratelvirus detectie in trichodoride
nematoden.
- Ontwikkeling van een methodiek voor opname en overdracht van tabaksratelvirus door
Paratrichodorus teres bij tulp en aardappel onder geconditioneerde omstandigheden.
- Onderzoek naar de voorspellende waarde van grondbemonstering (aanwezigheid van
trichodoriden en tabaksratelvirus) voorafgaand aan de teelt van aardappelen en tulpen
voor het optreden van schade tijdens de teelt.
Project 2. Aardappelcysteaaltjes
- Validatie en aanpassing van de ontwikkelde modellen op basis van meer bemonsteringsdata en verticale verdeling van de aardappelcysteaaltjes.
- Uitwerking en aanvulling van data van partiële resistentie van enkele interessante
aardappelcultivars.
- Haalbaarheidsonderzoek naar een eenvoudige tolerantietoets.
- Evaluatie van het teeltsysteem door het verbouwen van partieel resistente rassen op 20
proefvelden en bepaling van de parameterruimten.
Extern gefinancierd
- Vermeerdering van Paratrichodorus pachydermus op bolgewassen, tussengewassen en
onkruiden.
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- Virusoverdracht naar bolgewassen, tussengewassen en onkruiden.
- Oriënterend onderzoek naar de overleving en migratie van Paratrichodorus pachydermus
en de beworteling van tulp in grondkolommen in het veld.
Andere relevante
programma's

31,208, 216, 217, 218, 233

Indicatie omvang

totaal 17 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

1
2
1097

Ecologie en mogelijkheden tot beheersing vanwortelnematoden (IPO,P.W.Th.Maas)
Ontwikkeling van expertsystemen voor de geïntegreerde bestrijding van
plantparasitaire nematoden (IPO,T.H. Been, C.H. Schomaker)
Biologische bestrijding van wortelknobbelaaltjes (AB, H. Velvis)
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Programma 237

Onderzoek naar achtergronden van resistentie tegen trips
(Frankliniella occidentalis) in komkommer

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Resistentie tegen insekten die gebaseerd is op verstoring van het gedrag heeft in het
algemeen een duurzaam karakter. Voorlopig onderzoek aan enkele resistente komkommerplanten heeft reeds aanwijzingen opgeleverd dat enerzijds er bij de resistentie vluchtige
verbindingen betrokken zijn en anderzijds dat het voedingsgedrag van trips isverstoord. Het
voorgestelde onderzoek richt zich op (1) identificatie van deze verbindingen, (2) ophelderen
van de effecten van deze stoffen op gedrag en ontwikkelingsmogelijkheden van trips en (3)
perspectieven van indirecte selectie op resistentie tegen insekten.

Aanleiding

Sinds het midden van de jaren tachtig vormt de Californische trips Frankliniella occidentalis
(Pergande) het belangrijkste probleem in veel onder glas geteelde gewassen. Chemische en
biologische bestrijding verlopen moeizaam. Bovendien draagt dit insekt het gevreesde
bronsvlekkenvirus (tomato spotted wilt virus, TSWV) over. Naast het vermogen om zich op
een zeer groot en divers aantal plantensoorten te vermeerderen, vertoont trips vaak een
ongevoeligheid voor pesticiden. Deze verschijnselen suggereren dat F. occidentalis een goed
adaptatievermogen bezit.
In verband met de ontwikkeling van gewassen met resistentie tegen F. occidentalis, waaraan
in het CPRO-DLO voor twee gewassen (komkommer en chrysant) wordt gewerkt, is het nodig
om te weten wat de duurzaamheid van een dergelijke resistentie zal zijn. Voorspellingen voor
de duurzaamheid van resistentie tegen insekten in het algemeen laten zien dat vooral een
verstoring van het gedrag (type antixenose; antifeedant, repellent of deterrent) een lagere
kans op doorbreking heeft. Voorlopig onderzoek aan enkele resistente komkommerplanten
heeft reeds aanwijzingen opgeleverd dat er bij de resistentie vluchtige verbindingen betrokken
zijn en bovendien dat het voedingsgedrag van trips isverstoord. Verder onderzoek naar de
achtergronden van de gevonden resistentie isgerechtvaardigd, temeer omdat het hier gaat
om een groot economisch probleem en een mogelijke uitstraling van dit onderzoek naar
andere gewassen en andere tripssoorten.
Centraal staat het bruikbaar maken van een elektrofysiologische techniek om voedingsfasen
van trips op hun waardplanten te onderscheiden. De uitkomsten hiervan kunnen worden
geëxtrapoleerd naar andere zuigende plaaginsekten.

Doel

In dit programma staan vragen centraal over het voedingsgedrag van trips op vatbare en
resistente komkommergenotypen. De doelstellingen van dit programma zijn:
1. beschrijving van het voedingsgedrag van trips op vatbare en resistente komkommerplanten,
2. nadere identificatie van vluchtige verbindingen uit resistente komkommerplanten,
3. bepaling van de effecten van deze vluchtige verbindingen op het voedingsgedrag van
trips (repellent/antifeedant),
4. bestudering van de genetische koppeling tussen aanwezigheid van bepaalde natuurlijke
afweerstoffen in komkommer en resistentie tegen trips,
5. analyse van de mogelijkheid voor indirecte selectie op resistentie tegen trips via
kwantificering van (vluchtige) afweerstoffen.
Toetscriteria voor de doelstellingen 1-5 zijn:
1. een reproduceerbare kwantificering van het voedingsgedrag,
2. instrumentele bepaling van vluchtige stoffen met identificatie op chemische structuur,
3. een uitspraak doen over het betrokken mechanisme wat betreft het effect op gedrag
en/of ontwikkelingsmogelijkheden,
4. een uitspraak doen over de mate van koppeling,
5. nagaan of F3-lijnen resistent blijken na indirecte selectie van F2-planten.

Planning

IPO-DLO en CPRO-DLO
Kwantificering van het voedingsgedrag van trips (larven en volwassenen) met behulp van
videoregistratie en Electro Penetratiegramtechniek (EPG) op allereerst vatbare en later
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resistente komkommerplanten. Bijhet EPG-onderzoekzal indebeginfaseworden samengewerkt
met de vakgroep Entomologie van de LUW (dr. F.Tjallingii), in verband met de interpretatie
van de EPG-patronen.
RIKILT-DLO
Chemische analyse met behulp van gaschromatografie en massaspectrofotometrie van
vluchtige verbindingen uit resistente komkommerplanten.
In 1994 zal al een begin worden gemaakt met de verwerking en publikatie van de resultaten
van het onderzoek.
Andere relevante
programma's

148, 183

Indicatie omvang

totaal 5 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

6
05233
xxx

Onderzoek naar achtergronden van resistentie tegen trips (Frankliniella
occidentalis) in komkommer (IPO, P. Harrewijn)
Achtergronden van resistentie tegen trips (F. occidentalis) in komkommer (CPRO,
C. Mollema)
p.m. (RIKILT)
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Programma 240

Mesttechnologie en mestsamenstelling

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Samenvatting

Dit programma richt zich op het totale traject dat mest aflegt vanaf de produktie tot aan de
toepassing ervanalsmeststof of eventuele anderetoepassing. Mesttechnologie heeft betrekking
op de toepassing van bestaande en innovatieve (micro)biologische, chemische, fysische en
mechanische technologieën bij de bewerking van mest. Het nauwkeurig meetbaar maken van
de samenstelling en eigenschappen van de mest vormt het andere zwaartepunt binnen het
programma. Het kwantificeren van veranderingen die optreden in de samenstelling als gevolg
van de toegepaste technologie vormt de verbindende schakel tussen beide zwaartepunten.

Aanleiding

Het in 1993 afgeronde programma mestverwerking (programma 79-IMAG) heeft zich beziggehouden met ondersteunend onderzoek ten behoeve van eerste-generatietechnieken voor
de centrale verwerking van dierlijke mest. Drogen en scheiden vormden daarbij belangrijke
processtappen.
Met het beschikbaar komen van de produkten uit de centrale verwerking groeit de vraag
naar nauwkeurige gegevens met betrekking tot de samenstelling. Toepassing en toelating
van de produkten in het buitenland zijn daarvan in belangrijke mate afhankelijk.
Parallel aan deze ontwikkeling groeit ook binnen Nederland het besef dat gedegen kennis
omtrent de samenstelling van dierlijke mest onontbeerlijk is bij een milieuverantwoorde
toepassing ervan als meststof. Toepassing van forfaitaire normen bij het opstellen van
mineralenbalansen per bedrijf doet geen recht aan individuele inspanningen om zorgvuldig
om te gaan met de op het bedrijf aanwezige mineralen. In dit licht is er dringend behoefte
aan nauwkeurige en betrouwbare analysemethoden voor dierlijke mest of fracties daarvan.
De bemonstering daarvan vormt een aspect, waaraan ook in de toekomst voldoende
aandacht geschonken moet worden.
Complicerende factoren bij bovenstaande problematiek zijn het dynamische karakter van de
samenstelling van mest en de snelle ontwikkelingen op het gebied van mestbehandeling. Tot
voor kort werd de samenstelling van mest beschouwd als een vaststaand gegeven soms met
een aangegeven bandbreedte. Voor totaalgehaltes aan mineralen is deze benaderingswijze te
billijken. Echter, met de wens de samenstelling meer in detail te kennen gaan omzettingsprocessen in de mest deels onder invloed van de technologische behandelingen een steeds
grotere rol spelen. In dat verband dient mest beschouwd te worden als een gecompliceerd
mengsel van organische en anorganische stoffen, in aanwezigheid van een groot aantal microorganismen met een grote variëteit. In dit verband is de ontwikkeling rond de stikstofinhoud
van mest illustratief. In de beginperiode werd uitsluitend gesproken over het totaalstikstofgehalte. De komst van de ammoniakproblematiek leidde ertoe dat er onderscheid gemaakt
werd in stikstof in de vorm van ammonium en organisch gebonden stikstof. Ontwikkelingen
rond emissie-arme stallen hebben ertoe geleid dat momenteel de herkomst van de ammonium
onderzocht wordt en dat voorlopers ervan (ureum en urinezuur) afzonderlijk gemeten worden.
Ontwikkelingen op het gebied van mestbehandeling zowel op boerderij-niveau als bij centrale
verwerking volgen elkaar snel op. Hiermee dienen bestaande analysemethoden steeds
opnieuw getoetst te worden op hun bruikbaarheid en zonodig bijgesteld te worden. Mede
als gevolg hiervan zijn er tot nu toe geen vastgestelde analysemethoden voor dierlijke mest.
Regelmatige controle zowel intra- als interlaboratoriaal blijven derhalve noodzakelijk. Alleen
met het beschikbaar zijnvandezemethode ishet mogelijk onderzoektedoen naar veranderingen
en processen in de mest enerzijds als functie van de bewaaromstandigheden (onder andere
temperatuur en tijd) en anderzijds als functie van de toegepaste technologie, zoals vergisting,
scheiding en drogen.
Eenpunt vanvoortdurende aandacht vormt deenergiebehoefte vande mestverwerking. Ondanks
de toepassing van geavanceerde verdampings- en droogtechnieken vragen met name deze
stappen veel energie, die tot nu toe vrijwel geheel gedekt wordt door de inzet van fossiele
brandstof. De energie-inhoud van mest is zodanig hoog dat vrijmaken van een deel daarvan
reeds toereikend is om te voorzien in de energiebehoefte bij het drogen van de mest. Het
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vrijmaken van de energie uit mest kan via een aantal verschillende technieken, die hier
slechts genoemd worden: vergisting, natte oxydatie, verbranding. De keuze welke wijze van
energie-opwekking in een gegeven situatie het beste toegepast kan worden hangt onder
andere af van de waterinhoud van de te verwerken mest. Gebruik maken van de energieinhoud van de mesttijdens de verwerking biedt voor detoekomst een belangrijke mogelijkheid
om een bijdrage te leveren tot een verminderde uitstoot van kooldioxyde uit fossiele brandstoffen en verdient om die reden ook voor de langere termijn meer aandacht. Afhankelijk
van eventuele toekomstige extra heffingen op de uitstoot van kooldioxyde uit fossiele brandstof
kan het vrijmaken van de intrinsieke energie-inhoud zelfs economische voordelen bieden.
Mede gezien de complexheid van nauwkeurige bemonsterings- en analysemethoden mag op
korte termijn niet verwacht worden dat voor de dagelijkse praktijk op boerderij-niveau toepasbare methoden beschikbaar komen. De ontwikkeling van rekenkundige modellen voor de
beschrijving van mestsamenstelling en mestvolume biedt hierbij hulp. Binnen IMAG-DLO is in
het recente verleden een model toepasbaar voor vleesvarkens ontwikkeld. Navalidatie daarvan
kan het gebruikt worden om per individueel bedrijf de mestsamenstelling en volume nauwkeurig te voorspellen, rekening houdend met de bedrijfspecifieke omstandigheden.
Doel

De doelstelling van dit programma is het bevorderen van de verwerking van dierlijke mest tot
afzetbare eindprodukten, rekening houdend met (inter)nationale bepalingen en beperkingen
onder andere ten aanzien van emissies en de verspreiding van pathogenen. Deze doelstelling
wordt gerealiseerd via een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende invalshoeken, die
hieronder nader uitgewerkt zijn.
Energiebehoefte van de mestverwerking
De verschillende wijzen van het vrijmaken van de intrinsieke energie-inhoud van mest zullen
getoetst worden op hun toepasbaarheid in de praktijk. Voorzover van toepassing zal daarbij
gebruikgemaakt worden van in het verleden verzamelde kennis, bijvoorbeeld ten aanzien van
vergisting. Nagegaan zal worden in hoeverre veranderde inzichten met betrekking tot ongecontroleerde methaanemissies en mestlogistiek in de stal aanleiding geven tot het bijstellen
vangasopbrengstcijfers enwellicht daarmee deeconomische haalbaarheid. Integraal aandachtspunt bij het opwekken van energie uit mest vormt de afzet van het residu.
Analyseren van de mestsamenstelling
Het beschikbaar maken van nauwkeurige bemonsterings- en analysemethoden voor dierlijke
mest, fracties van dierlijke mest en produkten uit dierlijke mest voorziet in een grote praktische
behoefte. Bemonstering van vaak moeilijk mengbare, grote hoeveelheden mest zal ook in de
toekomst de nodige aandacht vragen. Het ontwikkelen van praktisch hanteerbare strategieën
zal ter hand genomen worden. De beproefde methoden zullen beschreven worden in een
bemonsterings- en analysehandboek.
Voorspellen van de mestsamenstelling
Het model MESPROvoorziet momenteel in de behoefte voor het berekenen van de samenstelling en volume van mest afkomstig van vleesvarkens op bedrijfsniveau. Verder uitbouwen
en valideren van dit model, zodat het ook toepasbaar is bij toekomstige veranderingen van
bijvoorbeeld voersamenstelling, huisvestigingssysteem en bedrijfsvoering, kan dit model tot
een waardevol instrument voor de bedrijfsvoorlichter maken.
Invloed van verwerking op de mestsamenstelling
Verwerking van mest via verschillende proceslijnen leidt tot verschillen in samenstelling van
het eindprodukt. De afzet van het eindprodukt wordt momenteel ernstig belemmerd door
hetontbrekenvangedetailleerde informatieomtrent desamenstelling. Deinvloedvanverschillende
bewerkingsstappen op de samenstelling van de mest of mestfracties zal vastgesteld worden,
waarbij met name de nadruk zal liggen op de invloed van innovatieve verwerkingsstappen.
Tijdsafhankelijke veranderingen in mestsamenstelling
De samenstelling van mest is in de tijd sterk aan veranderingen onderhevig, afhankelijk van
externe factoren als temperatuur, wijze van opslag en uitgevoerde voorbehandeling. Veel van
deze veranderingen zijn het gevolg van microbiologische omzettingen in de mest en hebben
op enerlei wijze invloed op de emissie van milieubelastende stoffen (ammoniak, methaan en
distikstofoxyde). Gewerkt wordt aan het terugdringen van devorming van dezestoffen in mest.

Planning

Gezien het fundamentele karakter van de activiteiten in het eerste deel van het programma,
worden de mogelijkheden voor externe financiering gering geacht. Derhalve worden de
activiteiten voor 1994 geheel ten laste van het Ministerie van LNV gepland. Verwacht mag
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worden dat in latere jaren de mogelijkheden voor externe financiering toenemen als logisch
vervolg op de ontwikkelde expertise.
Andere relevante

129, 151,241

programma's
Indicatie omvang
Projecten

totaal 9 mensjaar, waarvan 4 ten laste van LNV
36.4.09
36.4.10

Technologisch onderzoek ten behoeve van mestverwerking (IMAG, P.J.L. Derikx)
Mestsamenstelling (IMAG, P.J.L. Derikx)
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Programma 241

Mestbehandeling en emissiebeperking op boerderijniveau

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Samenvatting

Binnen dit programma wordt onderzoek uitgevoerd dat gericht is op ontwikkeling van
technische en technologische kennis en maatregelen, voor de vermindering van emissies uit
veehouderijgebouwen. Hierbij wordt gelet op beleidskaders en richt men zich op beperking
of verbetering van nevenaspecten, zoals gezondheid en welzijn van dieren, arbeid en arbeidsomstandigheden, bedrijfsvoering en emissies elders op het bedrijf.

Aanleiding

De Nederlandse veehouderij isverantwoordelijk voor een aanzienlijke milieubelasting. Door
middel van wettelijke maatregelen is geregeld dat de verliezen aan mineralen naar de lucht,
de bodem en het grondwater dienen teworden teruggedrongen. Zo moet de ammoniakemissie
uit de veehouderij in het jaar 2000 met tenminste 50 en - indien haalbaar - met 70% worden
verminderd ten opzichte van het referentiejaar 1980.Aanscherping van het landelijk milieubeleid
zou er toe kunnen leiden dat de vereiste emissiereductie in de toekomst nog wordt verhoogd.
Op bedrijfsniveau bezien is de emissie uit de gebouwen de eerste schakel in de keten van
mineralenverliezen. In de niet-grondgebonden veehouderij vindt alle mestproduktie in de
stalgebouwen plaats, terwijl dat voor de grondgebonden veehouderij in de regel voor het
grootste deel van het jaar geldt. De gebouwen zijn de plaats waar de mest wordt behandeld
en wordt opgeslagen. Bij de produktie, de behandeling en de opslag van mest kunnen
aanzienlijke verliezen naar de omgeving plaatsvinden, namelijk:
- Emissie van ammoniak uit stallen en mestopslagen. Het gaat om hoeveelheden die in
Nederland eensterk verzurend effect hebben op het milieu en die met name in zogenaamde
'gevoelige gebieden' schade veroorzaken.
- Emissievan methaan en lachgas, en wellicht nog andere gassen, die bijdragen aan het
broeikaseffect en de aantasting van de ozonlaag. Deze emissies dienen te worden beperkt
in het kader van nationale milieudoelstellingen.
- Emissievan mest en mestvloeistoffen uit de mestopslagen naarde bodem en het grondwater.
Dezeproblematiek isnog onvoldoende in kaart gebracht. Porositeit en breuk van materialen,
waarvan mestopslagen zijn gemaakt, zijn hiervan de oorzaak.
Genoemde emissies vragen om maatregelen op bedrijfsniveau. Uit het onderzoek, dat voorafgaand aan dit programma heeft plaatsgevonden, is duidelijk geworden dat ook aan andere
aspecten aandacht moet worden besteed, namelijk:
- Gevolgen van de mestbehandeling op de geuremissie uit gebouwen en de stankoverlast
voor de omgeving.
- Effecten van de mestbehandeling op de luchtkwaliteit in de stal in het belang van mens
en dier (ontstaan van schadelijke en dodelijke gassen, de produktie van stof).
- Effecten op de gezondheid en het welzijn van de dieren, met name door de introductie
van nieuwe emissie-arme vloersystemen, die minder beloopbaar kunnen zijn.
Uit het bovenstaande blijkt dat een oplossing voor een bepaald probleem een breed scala
aan aspecten in zich heeft. Het is derhalve van belang dat bij het zoeken naar oplossingen op
het gebied van mestbehandeling en emissies multi-disciplinair wordt gewerkt.
Samengevat beoogt het programma oplossingen te vinden voor de problematiek van de
emissies uitveehouderijgebouwen; oplossingen dietevensworden onderzocht op hun eventuele,
nadelige gevolgen in bedrijfsverband. De onderzochte technieken en systemen betreffen
beïnvloeding van processen in de mest, de mestbehandeling, stalsystemen, de stalinrichting
en de klimatisering.

Doel

Het programma heeft tot doel de vermindering van de emissie uit veehouderij-gebouwen,
overeenkomstig de normen van het overheidsbeleid, door middel van het ontwikkelen van
technischeentechnologische kennisen inzichten en het onderzoekenvante nemen maatregelen.
Tegelijkertijd worden neveneffecten van mogelijke maatregelen onderzocht, zodat geen of zo
weinig mogelijk afwenteling plaatsvindt naar de gezondheid en het welzijn van de dieren, de
arbeid en arbeidsomstandigheden van de werker, de doelmatigheid van de bedrijfsvoering,
de geuremissie en de emissies in het vervolg van de mestketen.

251

Deze doelstelling wordt gerealiseerd via een geïntegreerde, multi-disciplinaire onderzoekaanpak, waarbij verschillende kennisgebieden samenkomen, zoals huisvesting en stalinrichting,
bouwtechniek, mestbehandelingenemissies,demesttechnologie,systeemanalyseen modellering.
De doelstelling wordt uitgewerkt in het onderzoek op de verschillende deelterreinen.
Meetmethoden en -strategieën voor stal en opslag
Met uit het vorige DLO-programma (150-IMAG) beschikbaar gekomen kennis wordt verder
gewerkt aan de validatie van meetmethoden voor de vaststelling van de ammoniakemissie uit
natuurlijk geventileerde stallen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan nieuwe methoden,
zoals het meten van emissies buiten een stallencomplex. Voorts wordt gewerkt aan de
ontwikkeling en validatie van continue meetmethoden voor de bepaling van de emissie van
methaan, lachgas en andere milieubelastende gassen. Een bijdrage wordt ook geleverd aan
de ontwikkeling van een certificering van meetmethoden op het gebied van gasvormige
emissies uit stallen.
Processen in de mest
De vervluchtiging van ammoniak en andere gassen is een gevolg van micro-biologische en
chemische processen in de mest. Kwalitatief/theoretisch zijn deze processen voor een groot
deel bekend. Dit is minder of niet het geval voor allerlei procescondities in het specifieke
mest- en stalmilieu. Door laboratoriumonderzoek, maar vooral door onderzoek in een
simulatie-opstelling (zogenaamde stalsimulator),zalinzichtwordenverkregen inde kwantitatieve
effecten op de vorming en emissie van gassen van procesomstandigheden, zoals temperatuur
van de mest, luchtbeweging boven het mestoppervlak, drogestofgehalte van de mest en de
pH. Deze gegevens vormen een belangrijke input voor modelvorming op het gebied van
stalemissies en zijn van belang bij de keuze van adequate en doeltreffende mestbehandelingsmethoden.
Technieken van mestbehandeling en -opslag
Tussen de uitscheiding van mest en urine door het dier, en de opslag en afvoer van het erf,
ligt de fase van de mestbehandeling. Diverse technieken van mestbehandeling zijn met het
oog op emissiebeperking in het verleden al of niet succesvol toegepast, zoals het spoelen,
schuiven, aanzuren en drogen. Het onderzoek richt zich op verbetering van bestaande, en
verkenning van nieuwe methoden, mede vanuit inzichten die op het gebied van processen in
de mest en de mesttechnologie (programma 240-IMAG) zijn verkregen. In het bijzonder bij
pluimveemest is ook aan de orde de beperking van emissies tijdens de opslag buiten de stal.
Mestbehandeling ligt in het voortraject van mesttoediening en centrale mestverwerking. In
samenhang met andere DLO-programma's (onder andere 240-IMAG) zal hier een ketenbenadering op worden toegepast, dat wil zeggen dat alternatieve mestbehandelingsmethoden
worden bezien in relatie tot de verdere bestemming van de mest.
Bouwsystemen
Reeds is bekend uit de vorige programmaperiode, dat het vloersysteem in rundvee- en
varkensstallen een belangrijke rol vervult bij de ammoniakemissie. Bouwtechnisch onderzoek
zal zijn gericht op de formulering van functionele en constructieve eisen aan vloersystemen
en vervolgens op het ontwerp en op de toetsing van innovatieve vloersystemen met het oog
op emissiebeperking. Daarbij wordt aandacht besteed aan de geometrie van vloersystemen,
de materiaalkundige afwerking en de duurzaamheid, hetgeen vooral van belang is bij met
coatings behandelde vloeren. Roosten/loeren, dichte vloeren en 'schijn'-vloeren worden
bestudeerd, al of niet in combinatie met een mestbehandelingstechniek zoals het schuiven of
spoelen. Een belangrijke toetsingscriterium is de beloopbaarheid van de vloer door de dieren
en eventuele risico's van klauwbeschadiging.
Een noodzakelijk aandachtspunt vormt de mestdichtheid van opslagsystemen. Aan de orde
zijn het ontwikkelen van een beoordelingsmethode voor de bouwkundige staat van opslagsystemen en de lokatie van lekkages, de ontwikkeling van in situ- reparatietechnieken en een
economisch beoordelingssysteem met betrekking tot reparatie of sloop. De schatting van de
emissievan mestvloeistof naardebodem en hetgrondwater iseenonderdeelvan het onderzoek.
Met bestaande bouwkostenprogramma's en nieuwe applicaties kunnen de bouwinvesteringen
worden gekwantificeerd, die uit de keuze van bepaalde milieumaatregelen voortvloeien.
Huisvesting en integratie
Deemissievaneenstalwordt bepaalddoor de integratievanelementen inhettotale huisvestingssysteem. De lay-out van de stal, de inrichting en het gebruik ervan door de dieren heeft
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grote invloed op de plaats en verspreiding van de uitgescheiden mest en urine, en daarmee
op de emissie. Tegelijkertijd spelen klimaatfactoren een rol. In het onderzoek wordt de
emissie nagegaan van gehele stalsystemen en wordt tevens de bijdrage daaraan van de
afzonderlijke factoren geanalyseerd. Bijzondere aandachtspunten zijn: strooiselstallen,
volièrestallen, verkleining vloeroppervlak, grupstal en klimatisering.
Vanuit de optiek van integratie zal ook worden gekeken naar de technische duurzaamheid
van maatregelen op stalniveau. Eventueel zullen daar speciale proefmodellen voor worden
ontworpen. Een bijzonder aandachtspunt is de duurzaamheid van vloerafwerkingen, mede in
relatie tot het gebruik van mestschuiven en de neerslag van ureasezout. Met het oog op de
certificering van emissie-arme stallen worden de technische specificaties gerubriceerd, waarop
de duurzaamheid valt te toetsen.
Emissiemodel op stalniveau
Het ontwikkelen vaneen kwantitatief technisch model,dat de emissie uit stallen kanvoorspellen,
heeft in het programma hoge prioriteit. De input voor zo'n model komt uit de diverse
onderzoeklijnen binnen het programma. De modellen moeten de basis vormen voor de
beoordeling van nieuwe stalsystemen ten aanzien van emissie-eisen. Als zodanig vormen ze
een alternatief voor het doen van emissiemetingen. De kwantitatieve nauwkeurigheid van de
modellen is een belangrijk aspect.
Geuronderzoek en luchtkwaliteit in stallen
Nieuwe mestbehandelingstechnieken kunnen positieve maar ook negatieve gevolgen hebben
voor de geuremissie van een bedrijfsgebouw. Dit betekent dat de door de Hinderwet
gehanteerde geurnormen kunnen veranderen. In samenhang met het emissie-onderzoek
zullen waar nodig geurmetingen worden gedaan en zal een koppeling worden gemaakt
tussen NH3-maatregelen en de invloed op de geuremissie(-reductie).
Ookzullendeconsequentiesvanmestbehandelingstechnieken opdestofconcentratie indestallucht
worden gemeten. De resultaten worden meegenomen bij de keuze van emissie-beperkende
maatregelen. Dit aspect is in het bijzonder van belang bij het mestdrogen in pluimveestallen.
Emissie van andere gassen
Inventariserend onderzoek zal worden gedaan naar de omvang van de emissie van methaan,
lachgas en eventueel andere gassen met een broeikaseffect of anderszins schadelijk voor het
milieu. De inventarisatie kan de basis zijn voor een kwantitatieve schatting van de uitstoot en
wellicht voor het opstellen van emissiefactoren. In eerste instantie zal worden bestudeerd
welke invloed NH3-emissiebeperkende systemen hebben op de emissie van andere gassen.
Zoals eerder aangegeven, zullen voor de belangrijkste componenten continue meetmethoden
worden ontwikkeld, zodat gericht onderzoek kan worden begonnen naar de mogelijkheden
van emissiereductie.
Planning

Enkele aspecten van het onderzoekplan kunnen in 1994worden afgerond, te weten:
- de validatie van meetmethoden voor de emissie van natuurlijk geventileerde stallen,
- de invloed van de pH in de mest op de emissie en het aanzuren van mest in de mestkelder
van rundveestallen,
- mestbehandeling door spoelen met water,
- de toepassing van mestschuiven,
- de selectie van perspectief-volle vloersystemen in rundvee- en varkensstallen,
- oriëntatie op de mestdichtheid van mestopslagen,
- de ammoniakemissie uit rundveestallen met een beperking van de koebeweging.
In 1994 wordt als nieuwe onderzoek opgepakt:
- onderzoek omtrent de meting en de uitstoot uit stallen van andere gassen dan ammoniak,
- spoelen van vloeren in rundveestallen met verdunde en aangezuurde mest,
- onderzoek naar de duurzaamheid van mestbehandelingstechnieken en vloersystemen,
- de ontwikkeling van een technisch NH3-emissiemodel,
- het geuronderzoek in relatie tot emissiebeperkende maatregelen in stallen.
Andere onderzoeklijnen lopen reeds en worden in 1994 vervolgd.
Het merendeel van het onderzoek wordt direct of indirect door LNV gefinancierd (inclusief
FOMA). Daarnaast zijn er op het gebied van mestbehandelingssystemen en bouwtechnische
voorzieningen bijdragen uit het bedrijfsleven.
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Andere relevante
programma's

105, 106, 240

Indicatie omvang

totaal 32 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

30.1.02
30.1.06
30.1.08
30.1.09
30.1.10
32.4.19
32.4.20
34.4.02
34.4.03
34.4.17
34.4.19
34.4.20
34.5.01
34.5.07
1014
1024

Bouwkostenraming van agrarische bedrijfsgebouwen in relatie tot overheidsmaatregelen en andere ontwikkelingen (IMAG, D. Swierstra)
Bouwkundige constructies ten behoeve van mestverwerking en -opslag (IMAG,
CR. Braam)
Verbetering van bestaande agrarische bouwconstructies (IMAG, CR. Braam)
Ontwikkeling van bouwkundige constructies voor emissie-arme huisvestingssystemen in de veehouderij (IMAG, D. Swierstra)
Ontwikkeling emissie-arme welzijnsviendelijke stalvloeren (IMAG, CR. Braam)
Huisvesting van rundvee in relatie tot emissie en welzijn (IMAG, M.C.J. Smits)
Emissie-arme welzijnsvriendelijke huisvesting voor varkens (IMAG, A.J.A. Aarnink)
Droging en opslag van pluimveemest (IMAG, W. Kroodsma)
Invloed mestbehandelingssystemen op NH3-emissie uit rundveestallen (IMAG,
W. Kroodsma)
Intensivering van het onderzoek naar de vermindering van ammoniak bij stallen
(stalmeetploeg) (IMAG, J. Oosthoek)
Simulatie van NH3-emissiebeperkende mestbehandelingstechnieken in stallen
(IMAG, A. Elzing)
Beperking van ammoniakemissie uit volièrestallen (IMAG, P.W.G. Groot Koerkamp)
Ontwikkeling van meetmethoden en uitvoering van metingen aan gasvormige
emissies bij stationaire bronnen (IMAG, R. Scholtens)
Uitvoering van geurmetingen (IMAG, J.V. Klarenbeek)
Onderzoek naar de microbiële stikstofhuishouding in mest van slachtkuikens (ID,
M.C. van der Hulst-van Arkel)
Ventilatietechniek en luchtsnelheid als instrumenten ter reductie van ammoniakemissie uit stallen met strooisel (ID, D.A. Ehlhardt, J.H. van Middelkoop; Stichting
Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij; IMAG)
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Programma 242

Markt en agribusiness, agrotechnologie

programmaleider

ir. D. Meijaard - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Samenvatting

Een sterkere marktgerichtheid vraagt inzicht in consumentenwensen en een efficiënte
organisatie van de produktiekolom. Het programma richt zich op deze twee aspecten, zowel
voor voedingsmiddelen als voor agroindustriële produkten. Het gaat hierbij om de vertaling
van marktwensen naar de overige schakels in de produktiekolom en economisch-sociaal
onderzoek naar de organisatie van de produktiekolom, inclusief lokatieonderzoek van
schakels in de keten.

Aanleiding

De omschakeling in de agrarische sectoren van produktiegerichtheid naar marktgerichtheid
betekent dat de wensen vanuit de markt bekend moeten zijn, vertaald moeten worden naar
de produktie en andere schakels in de keten, en dat de totale keten ingericht moet worden
om optimaal aan de marktwensen tegemoet te komen. Dit geldt zowel voor de consumentenmarkt als voor de industriële markt. Kwaliteitsperceptie en ketenorganisatie zijn derhalve
twee factoren die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden in het streven naar een grotere
marktgerichtheid en daarmee versterking van de concurrentiekracht.
Identificatie en verwaarding van kwaliteitsaspecten
Bij kwaliteitsaspecten kaneen onderscheid gemaakt worden naar intrinsieke produktkenmerken
en psychologisch-sociale produktkenmerken. Bij de eerste gaat het om de sensorische en
uiterlijke eigenschappen van het produkt in relatie tot het gebruiksdoel bij de consument,
terwijl het bij de tweede meer gaat over de uitstraling van het produkt en een mogelijke
aansluiting bij de 'life-style' van (groepen) consumenten. In het algemeen geldt dat verhoging
van kwaliteit een extra inspanning vraagt van een of meer schakels in de produktiekolom.
Een dergelijke inspanning isvanuit economisch oogpunt alleen gerechtvaardigd indien deze
op de markt ook een meerwaarde opbrengt (prijsvoordeel en/of verbetering van de marktpositie/marktaandeel).
Probleemstelling: Hoe kunnen positieve kwaliteitsaspecten worden geïdentificeerd, welke rol
spelen ze bij het consumenten-keuzegedrag en hoe kunnen ze verwaard worden?
Keten en lokatieproblematiek
Ketenorganisatie en lokatie van voor- en nadelen, zowel voor individuele schakels in de
produktiekolom als voor de agribusiness als totaal, vormen steeds belangrijkere factoren voor
de concurrentiekracht van de Nederlandse landbouw in een internationale markt. Dit met het
oog op het produceren van produkten die de consument vraagt tegen zo laag mogelijke
kostenenmet degewenste garantiesten aanzienvan kwaliteit, herkomst en/of produktiemethode.
Probleemstelling: Hoe moeten ketens georganiseerd worden om optimaal aan de marktwensen
tegemoet te komen en daarmee de concurrentiekracht van de Nederlandse agribusiness te
versterken?
Agrificatie
De industriële markt voor agrarische grondstoffen is klein en draagt nog sterk het karakter
van een aanbodsmarkt. Veel activiteiten zijn gericht op produktinnovatie. Net als in de
voedingsmiddelensector wordt de slagingskans van agrificatieprodukten eveneens bepaald
door positieve kwaliteitsaspecten op de afzetmarkt en de inpassing van de grondstoffen in de
organisatie van industriële produktieketens. In de toekomst mag ook op de industriële markt
verwacht worden dat de milieuvriendelijkheid een belangrijk positief kwaliteitsaspect wordt
van landbouwgrondstoffen in de concurrentie met traditionele grondstoffen.
Probleemstelling: Wat isde concurrentiekracht van agrificatieprodukten ten opzichte van traditionele grondstoffen met betrekking tot kwaliteitsaspecten, organisatie vande produktiekolom?

Doel

Identificatie en verwaarding van kwaliteitsaspecten
- Hetontwikkelen vaneen methodisch kader om de uitkomsten van het sensorische onderzoek
te vertalen naar consumentenpreferenties, en daarmee aan te geven hoe intrinsieke
kwaliteitsverbetering in de markt tot waarde gebracht kan worden.

255

- Het verkrijgen van inzicht in hoe consumenten verschillende produktkenmerken, zoals
uiterlijke en innerlijke kwaliteit, en meer sociaal-psychologische kenmerken zoals teeltwijze
in relatie tot de prijs, tegen elkaar afwegen bij hun aankoopbeslissing.
- Onderzoek naar de mogelijkheden van merkprodukten binnen de versmarkt. Dit onderzoek
heeft betrekking op zowel aspecten van ketenorganisatie als op de waardering van
dergelijke garanties op consumentenniveau.
Keten- en lokatieproblemen
- Het vergroten van het inzicht in de wijze waarop ketens kunnen worden ingericht en
bestuurd, alsmede de rol van informatie en economische macht binnen ketens.
- Het onderzoek naar de invloed van lokatiekeuze van de schakels in de produktiekolom op
de efficiëntie van de kolom.
- Het ontwikkelen van kentallen om ketens op hun efficiëntie te beoordelen. Hierbij hoort
ook onderzoek naar de kostenopbouw in ketens.
Agrificatie
- Het vergelijking van produkten op basisvan traditionele grondstoffen en landbouwgrondstoffen op alle milieu-effecten over de totale levenscyclus van produkten.
- Het ontwerpen van een masterplan voor agrificatieprojecten om lopend en nieuw te
starten agrificatieonderzoek te beoordelen en perspectief-volIe produkt-marktcombinaties
te selecteren.
Planning

Hardfruit-keten voor afzet naar Duitsland
Dit project richt zich op de ketenproblematiek in het algemeen, met als pilot de hardfruitketen richting Duitsland. Het project omvat een tiental deelprojecten van consumentenonderzoek tot aan strategieontwikkeling en implementatie. Voor een deel zal financiering in
de markt gezocht worden. Voor het deel expertise-ontwikkeling wordt financiering door LNV
gevraagd. In 1994 zal in elk geval gestart worden met het onderzoek naar de economische
aspecten van opslag en bewaringssystemen op de kwaliteit van het produkt.
LCA-methode voor milieuvriendelijke agrificatie
Dit project richt zich op de vergelijking van traditionele grondstoffen en landbouwgrondstoffen op milieu-effecten over de gehele levenscyclus van produkten. Het gaat hierbij om
een pilot-project waarbij een beperkt aantal produkten worden uitgewerkt. Het project
wordt gefinancierd door de Ministeries van LNV (DWT) en VROM.
AIR-project Management of integrated strategy for conversion
Dit project, dat betrekking heeft op agrarische grondstoffen voor de verpakkingsdoeleinden
en waarbij de totale keten betrokken wordt, istot de onderhandelingen toegelaten. Eind
1993 zal naar verwachting gestart kunnen worden.
Bio-raf project
Bij dit project treedt het LEI-DLO op als onderaannemer van de NEHEM.
AIR-project Organic production, processing and distribution
Het project wordt in het najaar van 1993 ingediend bij de EG. Naar verwachting zal in 1994
gestart kunnen worden.

Andere relevante
programma's

56, 57, 58, 245

Indicatie omvang

totaal 11 mensjaar, waarvan 1ten laste van LNV

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 Nederlandse perenteelt in internationaal verband (LEI)
Ontwikkeling en raming van een Europees oogstramingssysteem voor fruit (LEI)
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Programma 243

Relatie tussen visserij en aquatische ecosystemen (i.o.)

programmaleider

dr. N. Daan - RIVO-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Dit programma betreft onderzoek naar de directe en indirecte effecten van visserij op
natuurlijke ecosystemen, naar visserijtechnieken die deze effecten kunnen verminderen en
naar andere factoren die hierop van invloed zijn. Kwantitatieve modellen worden ontwikkeld
voor het schatten van het effect van mogelijke beheersstrategieën, met als doel advisering
van beleidsvoerende instanties met betrekking tot de visserij en natuurwaarden. Hoewel het
programma zich primair richt op de Noordzee, worden deelaspecten ook in estuaria en
kustwater onderzocht alsmede in het IJsselmeer.

Aanleiding

Traditioneel heeft het visserijonderzoek zich vooral geconcentreerd op de bestudering van de
wisselwerking tussen visserij en individuele commerciële visbestanden, met het primaire doel
nationale en internationale beleidsvoerende instanties te adviseren over beheersmaatregelen
die de opbrengst en stabiliteit van de visserij verhogen. Na 10jaar Europees visserijbeleid
heeft het Ministerie van LNV op basis van een evaluatie van de effectiviteit van dit beleid
vastgesteld dat de nationale implementatie van de regelgeving van de ECmet betrekking tot
de beheersing van de visserijdruk door middel van vangstquota feitelijk onmogelijk is gebleken
als gevolg van de geringe bereidheid tot acceptatie van de doelstellingen van het beleid door
het bedrijfsleven. Dit is aanleiding geweest om in de door de Tweede Kamer geaccepteerde
Structuur Nota voor de Zee- en Kustvisserij nieuwe doelstellingen te formuleren voor het
Nederlandse visserijbeleid in de jaren negentig. Uitgangspunt hierbij is dat de Nederlandse
overheid deverantwoordelijkheid voor het economische beheer vandevisstapelswil overdragen
aan het bedrijfsleven binnen de beperkingen die een duurzaam gebruik van het ecosysteem
oplegt. Dit houdt in dat de overheid met name verantwoordelijk blijft voor het behoud van
de natuurwaarden van de Noordzee en de kustwateren. Deze nieuwe opstelling is niet een
op zichzelf staande ontwikkeling, maar past in het kader van grotere internationale aandacht
voorvrijwaring van het Noordzee-milieuvoor onomkeerbare effecten van menselijke activiteiten.
Deze kwam bijvoorbeeld reeds tot uitdrukking in het installeren van de North Sea Task Force
in 1990, die als belangrijke opdracht meekreeg een Quality Status Report te produceren voor
1994, waarin een evaluatie zal worden gemaakt van alle effecten van menselijke activiteit,
inclusief visserij, op het ecosysteem. Het RIVO heeft in ICES-verband actief aan deze evaluatie
deelgenomen.
Hoewel de effecten van visserij op individuele visstapels zeer goed onderzocht zijn, en ook de
bestudering vanspecifieke ecosysteemeffecten met betrekking tot interactiestussen commerciële
vissoorten in recente jaren in het visserijonderzoek is opgenomen, is uit evaluaties gebleken
dat er grote onzekerheden bestaan met betrekking tot de relatie tussen lange-termijnveranderingen in bepaalde componenten van het Noordzee-systeem en de visserij. Tevens
moet vastgesteld worden dat het visserijonderzoek onvoldoende ingespeeld is op de wending
in het Nederlandse visserijbeleid om adequate adviezen te kunnen geven over de noodzakelijke
regelgeving om natuurwaarden te beschermen. Dit isaanleiding geweest om al het bestaande
RIVO-onderzoek binnen de verschillende afdelingen dat betrekking heeft op het thema
'Milieugebruiksruimte' programmatisch te integreren ente intensiveren in het multidisciplinaire
onderzoekprogramma 'Relatie tussen visserij en aquatische ecosystemen'.
De vraagstelling die aan dit programma ten grondslag ligt is drieledig:
- Wat voor methoden kunnen er ontwikkeld worden om geïntegreerde effecten van de
visserij op het ecosysteem te kwantificeren, rekening houdend met ook andere (milieu)
factoren die hierop van invloed zijn?
- Zijn er ongewenste lange-termijnveranderingen opgetreden in biota, die als gevolg van
bijvangst in de visserij aan het systeem worden onttrokken?
- In hoeverre kunnen ongewenste neveneffecten van visserij door technische maatregelen
verminderd worden?

Doel

De mogelijke directe en indirecte effecten zijn legio, en de problemen gerelateerd aan het
eenduidig vaststellen van oorzaak en gevolg bij veranderingen in natuurlijke populaties zijn
zeer omvangrijk. Daarom mag niet verwacht worden dat binnen een periode van 4jaar op
alle vragen met betrekking tot de effecten van visserij op het ecosysteem een antwoord
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gegeven zal kunnen worden. Het ligt in de lijn der verwachting dat pas na afloop van de 4
jaar een vervolgprogramma over ditzelfde thema geformuleerd zal kunnen worden, waarbij
de concrete doelstellingen directer aansluiten op dan ontwikkelde beleidsvragen van het
Ministerie van LNV. Ook zijn bijstellingen te verwachten op basis van resultaten van in
samenwerking met zusterinstituten in ICES-verband uitgevoerd onderzoek.
De belangrijkste beleidsvragen van het Ministerie van LNV op dit moment hebben betrekking
op de verbetering van het TAC- en Quota-instrumentarium, de verbetering van het bestandsonderzoek, de ontwikkeling van selectievere en natuurvriendelijker vangstmethoden en het
lange-termijnonderzoek naar de effecten van de visserij op aquatische ecosystemen. Daar
komen dan nog bij vragen over het functioneren en veranderen van natuurlijke ecosystemen
als gevolg van natuurlijke processen als klimatologische en hydrologische veranderingen.
Alhoewel de discussie tussen onderzoek en beleid over de inpasbaarheid van de visserij in het
gebruik van ecosystemen nog in volle gang is kunnen toch reeds een aantal concrete doelstellingen geformuleerd worden voor dit RIVO-programma dat in dit internationale kader
ingebracht kan worden:
Multispeciesonderzoek visbestanden
Verdere uitbouw zal plaatsvinden van 'Multispecies assessment modellen' voor kwantitatieve
analyse van visserijeffecten op het ecosysteem, door incorporatie van informatie over bestandsgrootten van en predatie door bijvangstsoorten. Wat betreft de Noordzee zal dit onderzoek
in ICES-verband uitgevoerd worden, maar in samenhang hiermee zal een model ontwikkeld
worden voor Integraal Beheer van het IJsselmeer. Aansluitend zullen directe en indirecte
schattingen gemaakt worden van de hoeveelheden discards in de Noordzee. Eén van de
belangrijke effecten van de visserij heeft betrekking op de bijvangst van niet-marktwaardige
vis, die dood overboord gezet wordt. Deze discards worden enerzijds onttrokken aan het
systeem (direct effect: sterfte) maar vormen anderzijds een gemakkelijk toegankelijke
voedselbron voor predatoren (indirect effect: beschikbaarheid voedsel).
Selectievere en natuurvriendelijker vangstmethoden
De huidige Nederlandse visserij is gekenmerkt door het gebruik van wéinig-selectieve
vismethoden, waardoor relatief veel ongewenste bijvangst aan boord komt en veelal dood
overboord gezetwordt. Met name indeboomkorvisserijwordt gebruikgemaakt vanstimuleringsmethoden voor bodemvis (kettingen), waarvoor natuurvriendelijker alternatieven denkbaar
zijn. Met de ontwikkeling van dergelijke alternatieven wordt niet alleen de natuur gespaard,
maar kan in principe bovendien een aanzienlijke vermindering in brandstofkosten worden
bereikt.
Ecosysteemonderzoek Noordzee
In het kader van het ecosysteemonderzoek in de Noordzee zal een gedetailleerd overzicht
worden opgesteld van de lange-termijnveranderingen in een groot aantal soorten waarop
geen gerichte visserij plaatsvindt maar die onvermijdelijk in de netten van vissersschepen
meegevangen worden.
Effecten van visserij worden gesuperponeerd op natuurlijke variaties in visbestanden en op
veranderingen die het gevolg zijn van andere, mede anthropogeen bepaalde, factoren zoals
klimaatveranderingen, eutrofiring, verontreiniging, waterstaatkundige werken. Voor een
goed begrip is het daarom noodzakelijk ook deze elementen in het onderzoek te betrekken.
Evaluatie van de omvang van de directe verstoring van het aquatisch milieu door de visserij is
gericht op een kwantificering van de omvang van de sterfte veroorzaakt door met name de
boomkorvisserij op de bodemfauna.
In de Structuurnota Zee- en Kustvisserij wordt de mogelijkheid geopperd bepaalde gebieden
voor visserij te sluiten teneinde natuurwaarden te verhogen of de milieugebruiksruimte te
beperken ten behoeve van de noden van natuurlijke biota. Onderzoek zal gericht worden op
de mogelijke effecten van de inrichting van dergelijke gesloten gebieden in de Noordzee op
de visserij.
Ecosysteemonderzoek kustwateren
Meer nogdanopdevolle Noordzee iserindeNederlandse kustwateren sprakevanconflicterende
belangen van de visserijfunctie en de natuurfunctie van bepaalde ecosystemen. Met name in
natuurgebieden als de Waddenzee isvoortdurend de vraag aan de orde welk deel van de
natuurlijke produktiviteit voor het winnen van schelpdieren mag worden gereserveerd
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(milieugebruiksruimte). Een van de aspecten van dit onderzoek is bijvoorbeeld een efficiënt
gebruik van het beschikbare mosselzaad. Door het selectief vissen op het beschikbare zaad
ontstaan mogelijkheden voor de vorming van natuurlijke mosselbanken.
Bij de exploitatie van de ecosystemen in de kustwateren speelt vanuit de natuurfunctie van
deze gebieden vooral de verdeling van de beschikbare biomassa van tweekleppige weekdieren tussen visserij en vogels.
Ecosysteemonderzoek binnenwateren
In de binnenwateren is de visserijfunctie veelal ondergeschikt aan andere functies van het
ecosysteem. Met name de recreatie (sportvisserij) is in de meeste wateren daar een bepalend
element. Het behoud en herstel van de natuurfunctie, met name in de grote Rijkswateren,
heeft een zeer hoge prioriteit (insamenwerking met het RIZA).Aansluitend bij het multispeciesonderzoek opde Noordzee zal indatverband een model ontwikkeld wordenvoor het IJsselmeer,
om de interacties tussen visstand, visserij en vogels te kwantificeren. Ander ecologisch
onderzoek zal worden gericht op de effecten van migratie benvloedende kunstwerken, zoals
vistrappen, stuwen en sluizen (NBP). Een bepalende factor bij het ecosysteemonderzoek in de
binnenwateren is het ecologisch herstel van de Rijn, een rivier waarvan de waterkwaliteit
bepalend isvoor de hydrologische randvoorwaarden in meer dan 70% van de Nederlandse
binnenwateren.
Planning

De nadruk zal in eerste instantie komen te vallen op het aangeven van mogelijke verbeteringen
in het TAC-en quotabeleid, beheersadviezen voor het IJsselmeer en vergroting van de
selectiviteit van boomkorvistuigen. Speciaal onderdeel vormt het onderzoek naar mogelijkheden
om de vangst van zoogdieren en vogels te minimaliseren. Bij het ontwikkelen van natuurvriendelijker vangstmethoden zullen deze laatste aspecten speciale aandacht krijgen, ook
voor pelagische vistuigen. Voor het schelpdieronderzoek isvooral de verdeling van biomassa
tussen visserij en vogels belangrijk. Alhoewel een belangrijk deel van dit programma door
het Ministerie van LNV wordt gefinancierd, zal met name voor het ecosysteemonderzoek een
belangrijke bijdrage vanuit het visserijbedrijf gevraagd worden. Het gaat dan met name om
zaken als de effecten van beheersmaatregelen (visboxen, gesloten gebieden, maaswijdteregelingen) op het exploitatiepatroon.

Andere relevante
programma's

22, 19C

Indicatie omvang

totaal :25 mensjaar, waarvan 20 ten laste van LNV

Projecten

30.106
70.015
30.108
60.102
30.111

Multispeciesonderzoek visbestanden (RIVO, N. Daan)
Selectievere en natuurvriendelijker vangstmethoden (RIVO, B.van Marlen)
Ecosysteemonderzoek Noordzee (RIVO,A.D. Rijnsdorp)
Ecosysteemonderzoek kustwateren (RIVO, R. Dijkema)
Ecosysteemonderzoek binnenwateren (RIVO, W. Dekker)
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Programma 244

Het kwalitatief beheersen en optimaliseren van de aanvoer,
verwerking en distributie van vis, schaal- en weekdieren

programmaleider

ir. F.A. Veenstra - RIVO-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het onderzoek is gericht op optimalisatie van kwaliteitszorgsystemen in de vissector. Om deze
optimalisatie te bewerkstelligen iswetenschappelijk onderzoek noodzakelijk, dat gericht is op
een combinatie van modellering (van techniek en technologie), beheersing, verbetering en
bepaling van kwaliteit van vis en bijprodukten, schaal- en schelpdieren en verwerking van
bijprodukten daarvan, arbeidsomstandigheden, milieu en welzijn van dieren. Op deze wijze
zal een hogere toegevoegde waarde gegeven kunnen worden aan visserijprodukten en zullen
ook minder waardevolle grondstoffen verwerkt kunnen wordentot een kwalitatief hoogwaardige
(voedings)produkten.

Aanleiding

Zowel voor de aanvoer van vis (kotters, trawlers) als de vangst en kweek van schaal- en
schelpdieren is er al jaren sprake van beperkte vangstmogelijkheden (quoteringsregelingen).
Daarnaast hebben politieke en maatschappelijke ontwikkelingen ertoe geleid dat er hogere
(hygiëne bij de behandeling, verwerking en distributie van de visserijprodukten) en andere
(convenience food, healthy food) eisen aan de kwaliteit worden gesteld.
Mede door de integratie van IVP-TNO in RIVO-DLO (per 1januari 1993) kan RIVO-DLO 'nieuwe
stijl' de problemen integraal aanpakken, zowel in technologisch als technisch opzicht maar
ook met betrekking tot milieuomstandigheden, arbeidsomstandigheden en welzijn van
dieren. Het programma vormt een combinatie van projecten van de afdelingen Techniek en
Technologie (T&T) en Milieu, Kwaliteit en Voeding (MKV). Als zodanig omvat het alle
activiteiten, die met de integratie van het IVP-TNO naar het RIVO-DLO zijn overgekomen.
Aannemende dat de schaarste aan grondstoffen een blijvend kenmerk isvoor de visserijsector,
de duurzame visserij volgens het Ministerie van LNV een meer zorgvuldig omgaan met de
produktiemogelijkheden vereist en de EGrichtlijnen ten aanzien van gezondheidsvoorschriften
stringente regels voorschrijft, kan de toegevoegde (export)waarde gehandhaafd dan wel
vergroot worden door technische en technologische vernieuwingen met een voortdurende
aandacht voor kwaliteit.
Het programma heeft tot doel kwaliteitszorgsystemen op te zetten voor de vissector en een
verdieping en verbreding van het wetenschappelijke onderzoek te bewerkstelligen ten
behoeve van integrale kwaliteit. Alle schakels in de keten moeten voldoen aan de nieuwe
voorschriften en zodanig op elkaar aansluiten dat een veilig en kwalitatief hoogstaand
(voedings)produkt wordt gegarandeerd. Het onderzoek is gericht op technische innovatie,
produkttechnologie en procestechnologie met voortdurende aandacht voor de produktkwaliteit.
Het imago en de kwaliteit van Nederlandse visserijprodukten kan hierdoor op de binnenlandse
markt en exportmarkt worden verbeterd met een aanzienlijke toegevoegde waarde.

Doel

Voorwetenschappelijke onderzoek naar optimalisatie van integrale kwaliteitszorg iseen dieper
inzicht gewenst inveranderingen van kwaliteit ((bio)chemisch,fysisch,sensorisch, microbiologisch)
vanvisserijprodukten,evenals kennisvanveranderingen daarintijdens deaanvoer, kweek, be-en
verwerking, opslag en distributie van vis, schaal- en weekdieren. Enerzijds heeft men daarbij
te maken met negatieve kwaliteitsaspecten van de aanwezigheid van microverontreinigingen
afkomstig uitverontreiniging vanaquatischeecosystemen,anderzijds met kwaliteitsveranderingen
onder invloed van vangst en verwerking.
Voor onderzoek op het gebied van de milieuaantastingen en de kwaliteit van visserijprodukten
gaat het vooral om:
- ontwikkeling van analysemethoden op het gebied van een aantal 'nieuwe' contaminanten
en/of hun metabolieten,
- onderzoek naar het gedrag van microverontreinigingen in voedselketens (financiering
door EGen LNV),
- kwaliteitsverbetering van gebruikte analysemethoden (ICES),
- verkrijging van STERLAB-erkenning voor de gebruikte analysemethoden.
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Voor onderzoek op het gebied van produkt- en procestechnologie worden de volgende
prioriteiten gesteld:
- Ontwikkeling van (snelle) betrouwbare analysemethoden voor de beoordeling van de
kwaliteit van visserijprodukten. Bij dergelijke innoverende activiteiten is een nadere
invulling van de relatie tussen sensorische eigenschappen en fysische, (bio)chemische en
microbiologische parameters gewenst (visserijbedrijf, SENTER).
- Simulatie teneinde optimalisatie van produkt- en procesontwikkeling te vereenvoudigen
en uitvoering van houdbaarheidsstudies te minimaliseren. Ook met het oog op minimaliseren van ongewenste milieu-effecten (visserijbedrijf).
- Verwerking van on- en onderbenutte vissoorten en bijprodukten voor food- en non-foodtoepassingen (marificatie) en visteelt (visserijbedrijf).
- Biochemische verwerking van vis en van bijprodukten. Onderzoek naar toepassing van
enzymen en micro-organismen (visserijbedrijf, SENTER).
- Structuur van visverwerkende bedrijven (HACCP, LNV).
- Welzijn van dieren in relatie tot kwaliteit van vis (LNV).
Planning

In grote lijnen zal de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in 1994 in sterke mate
bepaald worden door de mogelijkheden om afzonderlijke onderdelen gefinancierd te krijgen.
Naast reeds verkregen medefinanciering vanuit de EG(AIR-programma en milieuonderzoek)
is daarbij ook de steun vanuit het visserijbedrijf noodzakelijk. Voor de meeste projecten ligt
daarbij de bijdrage van het Ministerie van LNV beneden de 30%. Alleen voor de optimalisatie
van de intensieve visteelt levert LNV het grootste aandeel (60%) in de financiering. Deze
investering isvooral gericht op het aangeven van toekomstmogelijkheden voor deze vorm
van visteelt in Nederland of in ontwikkelingslanden.

Andere relevante
programma's

56

Indicatie omvang

totaal ;24 mensjaar, waarvan 9ten laste van LNV

Projecten

20.026
20.029
20.030
60.031
70.010
70.012
70.025

Microverontreinigingen in aquatische ecosystemen (RIVO, H. Pieters)
Kwaliteit van visserijprodukten (RIVO,J.B. Luten)
Voedingsaspecten van visserijprodukten (RIVO,J.B. Luten)
Optimalisatie intensieve visteelt (RIVO, A. Kamstra)
Veiligheid en arbeidsomstandigheden (RIVO, F.A. Veenstra)
Integrale kwaliteitsbeheersing (RIVO,J.W. van de Vis)
Verwerking van visserijprodukten (RIVO,J. Bon)
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Programma 245

Internationaal, nationaal en regionaal beleid (i.o.)

programmaleider

drs. J.H. Post- LEI-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Deelprogramma a

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

Samenvatting

Dit programma houdt zich bezig met de invloeden en effecten van algemeen-economische
en technische ontwikkelingen, en van beleidsmaatregelen op internationaal niveau. Deze
factoren bepalen de economische situatie en perspectieven in de diverse nationale sectoren
en bedrijfstakken in de agrarische sector, bosbouw en visserij. Doel is bij te dragen aan de
voorbereiding en evaluatie van het internationale beleid. Ook binnen programma 245 b
wordt onderzoek verricht met betrekking tot de EGmaar daar gaat het vooral om de gevolgen
van EG-beleid voor Nederland en om het daarmee samenhangende beleid op nationaal en
regionaal niveau.

Aanleiding

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

Doel

Het doel is het verschaffen van kennis over, en inzicht in, de ontwikkelingen in de agrarische
sector, de bosbouw en de visserij ten behoeve van 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. De hierbij betrokken beleidsinstanties zijn de nationale overheid, de
EGen andere internationale organisaties, het georganiseerde bedrijfsleven en andere bij het
beleid betrokken organisaties.
De hoofdlijnen van het onderzoek voor de komende jaren kunnen worden uitgezet vanuit de
verwachte economische en politieke ontwikkelingen binnen en buiten de EG:
1. Mondiaal:
- internationaal handelsoverleg leidend tot een vrijer handelsverkeer en een grotere
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
zogenaamde Europese Economische Ruimte;
- politieke en economische ontwikkelingen in Oosteuropese landen, onder andere leidend
tot een meer marktconform economisch beleid en landbouwbeleid, en handelspolitieke
overeenkomsten met de EG.
3. De EGintern:
- herziening van het EG-landbouwbeleid in de richting van een meer marktconform beleid;
- verdere regionalisatie van het EG-landbouwbeleid en een meer op bepaald type regio's
en/of groepen gericht beleid;
- invulling van het gemeenschappelijk visserijbeleid.
Het onderzoek is gericht op 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 met betrekking tot 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

Evaluatie van het EG-landbouw en visserijbeleid zal in 1994 centraal staan binnen, alsmede
analyse van de gevolgen van een eventuele GATT-overeenkomst. Daarbij zal ondermeer
aandacht worden besteed aan beleidsalternatieven. Tevens ligt het in de bedoeling om het
onderzoek met betrekking tot de handelsrelaties tussen de EGen Oosteuropese landen te
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verbreden, aansluitend op het afgesloten onderzoek voor Polen en Hongarije. Voorts zal
onderzoek worden uitgevoerd op het vlak van landbouwbeleid en milieu. Tenslotte zal
onderzoek worden uitgevoerd ten behoeve van het EG-visserijbeleid.

Deelprogramma b

Regionaal en nationaal beleid; beleidsonderbouwend en -evaluerend onderzoek

Samenvatting

Dit programma houdt zich bezig met de invloeden en effecten van algemeen-economische en
technische ontwikkelingen, envan beleidsmaatregelen op zowel regionaal als nationaal niveau.
Deze factoren bepalen de economische situatie en perspectieven in de diverse bedrijfstakken
en produktkolommen in de agrarische sector, bosbouw en visserij. Doel is bij te dragen aan
devoorbereiding enevaluatievan het betreffende sectorbeleid enalgemeen beleid op regionaal
en nationaal niveau. Evenals in programma 245 a zijn ook in dit programma effecten van
(mogelijk) EG-beleidonderwerp van onderzoek; deze hebben hier echter uitsluitend betrekking
op (delen van) Nederland.

Aanleiding

Een groot aantal factoren isvan belang voor de inrichting van het sectorbeleid en algemeen
beleid op regionaal en nationaal niveau. Zowel de beleidsmakers als de overige betrokkenen
hebben kennis en inzicht nodigomtrent de economische en overige effecten van die factoren
op de sectorontwikkeling en algemene ontwikkelingen in wisselwerking met de getroffen en
te nemen beleidsmaatregelen. Anders dan programma 245 a beperkt dit programma zich tot
(delen van) Nederland.

Doel

Het doel is het verschaffen van kennis en inzicht in de ontwikkelingen in de agrarische sector,
de bosbouw en de visserij,ten behoeve van de voorbereiding en evaluatie van het betreffende
sectorbeleid en algemeen beleid op nationaal en regionaal 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 als regionaal niveau, onder
invloedvanrelevante maatschappelijke ontwikkelingen en in relatietot daarmee samenhangend

beleid.
Binnen dit brede veld van onderzoek kunnen een aantal clusters van activiteiten worden
onderscheiden, te weten:
1. Wettelijke en dienstverlenende taken. Daarbij gaat het activiteiten welke direct van belang
zijn voor de beleidsvorming en -evaluatie van het Ministerie van LNV.
2. Onderzoek naar perspectieven voor landbouw(sectoren). Via deze studies wordt getracht
inzicht te verschaffen in de perspectieven voor agrarische sectoren onder invloed van
relevante maatschappelijke ontwikkelingen, onder andere van (alternatieven van)
overheidsbeleid. Deze studies richten zich op een sector als geheel en op subsectoren,
zowel op nationaal als regionaal niveau.
3. Onderzoek ten behoeve van het nationaal wetenschap- en technologiebeleid. Dit geheel
van onderzoek omvat beleidsonderzoek aan kennissystemen en technologie, alsmede
'technology assessment'.
Het onderzoek in het eerste cluster wordt geheel gefinancierd door het Ministerie van LNV.
Voor het tweede cluster geldt in het algemeen een gemengde financiering; deels vanuit het
programma en deels als directe projectbijdrage. Bij het derde cluster gaat het hoofdzakelijk
om projectfinanciering vanuit Ministerie van LNV.
Planning

In 1994 zal de aandacht in belangrijke mate gericht zijn op beleidsvragen met betrekking tot
de ontwikkeling van een economisch en ecologisch duurzame landbouw, tuinbouw, bosbouw
envisserij. Daarnaast zullen ook anderethema's binnen het bredescalavan beleidsontwikkeling
met betrekking tot de verschillende sectoren en de plattelandsontwikkeling aandacht (blijven)
vragen.

Andere relevante
programma's

112, 129, 242, 243, 248

Indicatie omvang

totaal 20 mensjaar, waarvan 10ten laste van LNV

Projecten

Deelprogramma a
114..
Evaluatie van EG-landbouwbeleid (LEI)
114..
Ontwikkeling van agrarisch handelsverkeer EG-lidstaten (LEI)
114..
Relatie tussen handel en milieu/natuur (LEI)
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31403
51403
51411
514..
514..
514..

Prijsverhoudingen, extensivering en milieubelasting in de landbouw (LEI,J. Dijk)
Visteelt EOGFL (LEI,W.P. Davidse)
Vis EG Middellandse Zee (LEI, P.Salz)
Vis EGProperty Rights (LEI)
Vis EGProduktie Organisaties (LEI)
Vis EGConcerted Actions (LEI)

Deelprogramma b
1.
Wettelijke en dienstverlenende taken
11301
Landbouw-Economisch Bericht (LEI,C. van Bruchem)
11302
Raming Sector Index (LEI,C. van Bruchem)
11303
Input-outputanalyse (LEI,C. van Bruchem)
2. Onderzoek perspectieven landbouw(sectoren)
11306
Veranderingen in landbouwbeleid en strengere eisen voor natuur en milieu (LEI,
J.M. Rutten)
11310
De Nederlandse landbouw na 2015 (LEI/IKC, L.B. van de Giessen)
3. Onderzoek ten behoeve van het wetenschap- en technologiebeleid
11307
Maatschappelijke aspecten van biotechnologie (LEI,J.M. Rutten)
113..
Innovatie en concurrentievermogen van de Nederlandse landbouw in de 21 eeuw
(LEI/TNO)
113..
De rol van kennis op bedrijfsniveau (LEI/LUW)
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Programma 246

Klimaat en luchtkwaliteit in stallen gericht op de gezondheidstoestand
van zowel dier als dierverzorger (i.o.)

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Samenvatting

In het programma worden methoden onderzocht om het stalklimaat en de luchtkwaliteit
zodanig te beheersen dat voldaan kan worden aan zowel de criteria voor de gezondheid en
het welzijn van dieren als die voor de gezondheid van de dierverzorgers. Hiertoe moet de
kennis over de klimaatprocessen worden verdiept, moet geavanceerde modelvorming worden
ontwikkeld, moeten beheersingsstrategieën voor lokaal stalklimaat en luchtkwaliteit worden
ontworpen, en moeten de methoden experimenteel worden gevalideerd en getoetst.

Aanleiding

Het grootste deel van de dierlijke produktie wordt in stallen gerealiseerd. Hierbij moeten het
klimaat en de luchtkwaliteit in de stal voldoen aan de fysiologische eisen en gezondheidseisen
van het dier en aan de comfort- en gezondheidseisen van de dierverzorger, waarbij emissies
naar het milieu binnen hiervoor gestelde normen dienente blijven.Belangrijke randvoorwaarden
zijn hierbij het energieverbruik en de economische en bedrijfskundige haalbaarheid.
Vanuit de principes van integrale ketenbewaking wordt met het oog op kwaliteitszorg,
kostenbewaking en dierlijk welzijn gestreefd naar een vermindering van het medicijngebruik
bij dieren. Uitkomsten van empirisch, experimenteel en epidemiologisch onderzoek wijzen in
de richting dat ziekten en suboptimale gezondheid voor een wezenlijk deel samenhangen
met de klimaatcondities en de luchtkwaliteit in de stal. Bij de klimaatcondities spelen
ongunstige temperatuurverdelingen en luchtstromingen, alsmede wisselingen hierin, een
centrale rol. Bij de luchtkwaliteit zijn de aanwezigheid van schadelijke gassen en vaste
deeltjes (zoals stof, endotoxinen en pathogenen) belangrijk.
Daarnaast dienen de arbeidsomstandigheden in stallen sterk te worden verbeterd met het
oog op de gezondheid van de dierverzorgers. Hier wijst het onderzoek erop dat de problemen
ook vooral worden veroorzaakt door de luchtkwaliteit met een prominente rol voor de
aanwezigheid van stof.
Om aan bovenbeschreven, steeds verzwarende eisen te kunnen voldoen, moeten het klimaat
en de luchtkwaliteit beter beheerst worden. Vanouds is de klimaatbeheersing gericht geweest
op de factoren temperatuur en luchtverversing, waarbij een zo efficiënt mogelijke voederconversie werd nagestreefd. Een verbetering van de klimaatbeheersing op de factoren luchtsamenstelling (zowel schadelijke gascomponenten als stof) en lokale verdeling van zowel de
luchtbeweging als de temperatuur is nodig om de problemen van diergezondheid en arbeidsomstandigheden op te kunnen lossen. Bovendien levert dit aanknopingspunten op voor de
emissieproblematiek, omdat bronsterkten meestal worden bepaald door lokale temperaturen
en de lokale luchtbewegingen bepalen hoe de schadelijke componenten worden opgenomen
en naar de uitstroomopeningen worden getransporteerd. Tevens is er een direct verband met
het energieverbruik, zodat dit als belangrijk aandachtspunt wordt meegenomen.
Samengevat: de gezondheidsproblematiek bij dieren, de gezondheidsrisico's voor de dierverzorgers en de problematiek van de uitstoot van schadelijke componenten naar het milieu
zijn belangrijke beweegredenen om het onderzoek op hetgebiedvanstalklimaat en luchtkwaliteit
in de veehouderij belangrijk te intensiveren. Hierbij dient het energieverbruik als belangrijke
randvoorwaarde mee te worden beschouwd. Het onderzoek richt zich daarbij op de hoofddoelstellingen van het landbouwbeleid, namelijk: diergezondheid, milieu, gezondheid van de
mens en energieverbruik.

Doel

Het onderzoek dient de mogelijkheden aan te dragen voor een technische klimaatbeheersing
van stallen, waarbij op optimale wijze isvoldaan aan de gezondheidscriteria voor de dieren,
de gezondheid van de dierverzorger, de milieu-eisen aangaande de emissie van schadelijke
componenten en het energieverbruik. De ontwikkeling van de normen behoort niet tot het
onderzoekgebied van dit programma. Hierop zijn onderzoekprogramma's gericht vanuit de
dierfysiologie en de arbeidsomstandigheden.
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Een belangrijke inspanning zal moeten worden geleverd om de ruimtelijke verdeling van
temperatuur en luchtstroming als functie van gebouwparameters, zoals de geometrie,
inrichting en uitvoering vandestal,endierparameters, zoalsdierbezetting en warmteproduktie,
te kunnen bepalen. Hierbij zal het gereedschap van de numerieke stromingsleer (inclusief
warmte- en massatransport) (computational fluid dynamics of cfd) worden toegepast en
verder ontwikkeld. Binnen het IMAG-DLO is gespecialiseerde soft- en hardware aanwezig met
basis know-how om dit voor dit doel in te kunnen zetten. Aldus ontwikkelde modellen voor
de stromings-, temperatuur- en luchtcomponentverdeling in de stal kunnen dienen om snel
een groot aantal alternatieve uitvoeringsvormen van stallen en klimaatbeheersingsstrategieën
te evalueren op de aan het klimaat te stellen eisen. Dit modelonderzoek moet in samenhang
worden uitgevoerd met experimenteel onderzoek waarin metingen aan het stalklimaat worden
verricht om de modelvorming te toetsen en te valideren. Dit experimentele onderzoek zal op
twee fronten moeten worden uitgevoerd: aan de ene kant kunnen aan een geïdealiseerde,
vereenvoudigde situatie de uitgangspunten voor de modelvorming worden getoetst,
daarnaastzalinreëlesituatieshetstalklimaat moetenwordengemeten om reële randvoorwaarden
voor de modellen te bepalen en de meer complexe werkelijkheid met de modelberekeningen
te kunnen vergelijken.
Het instrument van de modelvorming en de experimentele toetsing vergroten in sterke mate
het inzicht in de verschillende stalklimaatprocessen en hun samenhang. Op basis van dit
inzicht kunnen klimaatbeheersingsstrategieën worden ontwikkeld waarmee voldaan kan
worden aan de gezondheidscriteria voor de dieren, de gezondheidseisen van de dierverzorger
en de milieu- en energie-eisen.
Planning

In de eerstefasevan het onderzoek zullen de modellen voor de berekening van de temperatuur
en luchtstroming worden ontwikkeld en moet een inventarisatie worden gemaakt van de
gezondheidscriteria voor mens en dier. Tevens moeten karakteriseringen worden gemaakt van
de deeltjesgrootteverdeling van de meest voorkomende stofsoorten en van de bronsterkten
voor ammoniak en stank als functie van relevante lokale parameters zoals temperatuur en
luchtsnelheid. Ook zullen eerste lijnen voor beheersingsstrategieën voor het lokale stalklimaat
en de luchtkwaliteit op basis van gezondheidscriteria worden ontworpen. In de tweede fase
zullen de rekenmodellen in geïdealiseerde situaties moeten worden gevalideerd en getoetst
met hierin beheerste bronnen voor stof en ammoniak, en kunnen de beheersingsstrategieën
worden getest en verbeterd. In fase drie zal overgegaan worden naar meer reële stalsituaties
waaraan de rekenmodellen en de uiteindelijke beheersingsmethoden moeten worden
gevalideerd en getoetst.

Andere relevante
programma's

n.v.t.

Indicatie omvang

totaal 3 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

40.4.01
44.1.00
44.4.00
44.4.01

Ontwikkeling simulatiemodel stalklimaat in mechanisch geventileerde stallen
(IMAG, M.J.M. Wagemans)
Modelonderzoek stalklimaat op dier- en stalniveau (IMAG, E.N.J. van Ouwerkerk)
Energiebesparing veehouderij (IMAG, M.G. Telle)
Volièrehuisvesting van leghennen, klimaatonderzoek op stalniveau (IMAG,
E.N.J.van Ouwerkerk)
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Programma 247

Betere afstemming van de nutriëntenvoorziening op de behoeften
van landbouwhuisdieren, mede ten behoeve van een duurzame
veehouderij (i.o.)

programmaleider

dr.ir. S.F.Spoelstra - ID-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het programma richt zich op leemten in dierfysiologische kennis van nutriëntenstromen in
pluimvee, varkens en herkauwers. Dit betreft het beschikbaar komen in en absorptie van
nutriënten uit het maagdarmkanaal, het verschijnen in het bloed en de benutting via de
intermediaire stofwisseling door weefsels en organen. Deze kennis wordt met behulp van
laboratoriummethoden en wiskundige simulatiemodellen geïntegreerd met kennis van krachten ruwvoeders om tot een betere afstemming van de nutriëntenvoorziening op de behoeften
van het dier te komen en de milieubelasting te verminderen.

Aanleiding

De dierlijke produktie wordt thans geconfronteerd met een aantal problemen die voor de
sector grote gevolgen kunnen hebben. Genoemd worden: uitstoot van ongewenste stoffen
met mest en urine in het milieu en overproduktie van dierlijke produkten. Hiernaast, en deels
als antwoord op de genoemde problemen, is het gewenst de kwaliteit van het dierlijk produkt
te verhogen. Hierbij wordt van het veevoedingsonderzoek gevraagd om methoden aan te
geven waarbij de beschikbare voedermiddelen (zowel van kracht- en ruwvoeders als bij- en
restprodukten uit de industrie) optimaal worden benut.
In de veevoeding wordt kennis van voedermiddelen en kennis van de voedingsfysiologie
gecombineerd om tot een optimale voeding van landbouwhuisdieren te komen. Het doel op
langetermijn van hetveevoedingsonderzoek richt zichhierbij op het ontwikkelen van methoden
voor voederwaardering, waarbij de hoeveelheid produkt en de richting van de gewenste
dierlijke produktie kan worden gestuurd met behulp van de inzet van beschikbare voedermiddelen en voederstrategieën en tevens de grootte van ongewenste produkties (zoals
methaan, urine, mest) kan worden voorspeld.
Dehuidige energie-eneiwitwaarderingssystemen zijn hiertoe nietgeschiktomdat zeonvoldoende
in staat zijn de kwantiteit en kwaliteit van de produktie te voorspellen. Dergelijke systemen
worden op langere termijn wel haalbaar geacht.
Er is meer kennis nodig van de kwantitatieve betekenis van processen die een rol spelen bij
de opname van nutriënten uit het maagdarmkanaal in het bloed, de intermediaire
stofwisseling en haar regulering. Fysischeen(bio)chemische eigenschappen van voedermiddelen
moeten nog nauwkeuriger gerelateerd worden aan voedingsfysiologische parameters om
aldus de beschikbaarheid van nutriënten uit deze voedermiddelen voor de gewenste
produktie, zonder tussenkomst van het dier, te voorspellen.

Doel

Doelstellingen van dit programma zijn:
- Ontwikkelen en verbeteren van chirurgische en bijbehorende technieken om absorptie van
nutriënten over de darm bij pluimvee, over darm, lever en spier bij varkens en over de
pens- en lebmaagwand bij herkauwers te kwantificeren. Het vaststellen van de flux van
glucogene, aminogene en lipogene nutriënten over darm, lever en spier (éénmagigen),
pens- en lebmaagwand, lever en uier (herkauwers) van een beperkt aantal rantsoenen.
Beschrijving van een deel van de nutriëntenstromen in herkauwers in een wiskundig model.
- Ontwikkelen en valideren van in vitro-technieken ter voorspelling van nutriënten beschikbaarheid voor het doeldier. Dit betreft methoden ter voorspelling van waarden voor het
DVE-systeem, voor pensfermentatie bij herkauwers en voor delen van het energie- en
eiwitmetabolisme in het maag-darmkanaal bij pluimvee en varkens.
- Kwantificeren van de beschikbaarheid van nutriënten in het maagdarmkanaal van
éénmagigen en herkauwers en de effecten op produktie bij voedering van verschillende
(ruw)voeders. Hieronder vallen ook nieuwe voeders die beschikbaar komen bij ondermeer
de verwerking van nieuwe gewassen (bijvoorbeeld in het kader van agrificatie), nieuwe
(bio)technologische behandelingen en nieuwe bij- en restprodukten.
- Vermindering van proefdiergebruik bij deze experimenten.
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In het gehele programma isexterne financiering voorzien om additionele proefbehandelingen
uit te kunnen voeren,waarbij voor de routinematige metingen bij het voederwaardeonderzoek
gestreefd wordt naar volledige externe financiering.
Planning

Nutriënten
De eerste fase van het onderzoek naar de eiwitbehoefte van dragende en lacterende ooien
gericht opdevalidatievan het nieuwe eiwitwaarderingssysteemvoorooien wordt experimenteel
afgerond.
Bij melkkoeien wordt een aangepaste methode voor het kwantificeren van de nutriëntenstromen in het darmkanaal uitgewerkt. In experimenten met gras en zetmeel van verschillende
kwaliteit worden denutriëntenstromen door maagdarmkanaal,bloed enorganen gekwantificeerd.
Bij varkens worden interacties tussen energiebronnen (zetmeel versus celwandbestanddelen)
en aard en kinetiek van nutriëntenabsorptie (glucose versus fermentatieprodukten) in het
bloed onderzocht.
In vitro-onderzoek
Ontwikkeling envalidatie van invitro-methodenten behoevevan het nieuwe eiwitwaarderingssysteem voor herkauwers zullen worden afgerond met bepaling van waarden voor diverse
voedermiddelen en rapportage. Het onderzoek richt zich op dier-onafhankelijke methoden
die interacties tussen vertering van energie en eiwit en fysisch chemische condities in het
maagdarmkanaal van voedermiddelen beschrijven. In eerste instantie wordt dit onderzoek
uitgevoerd bij pluimvee. Een aanvang wordt gemaakt met voorbereidingen voor soortgelijk
onderzoek bij varkens.
Voor pluimvee wordt de beschikbare software voor dynamische modellen geïnventariseerd.
Op basisdaarvan wordt in 1994de haalbaarheid van onderzoek op het gebied van dynamische
modellering in de veevoeding beschreven.
Voederwaarde
Een aantal bijprodukten van Crambe-teelt en bij- en restprodukten, waaronder aardappelpersvezel, maïsglutenvoer en GFT,zullen middels in vitro- en in vivo- experimenten op hun
voederwaarde worden onderzocht.
Ter simulatie van voederwaardeverliezen die optreden bij luchtinvloed op silage worden
laboratoriumexperimenten met uit silage geïsoleerde reincultures in een chemostaat
uitgevoerd. De omvang van het onderzoek in dit cluster is in sterke mate afhankelijk van
(mede)financiering.

Andere relevante
programma's

124, 200, 211

Indicatie omvang

totaal 34 mensjaar, waarvan 19ten laste van LNV

Projecten

Nutriënten
107
Het aanpassen van chirurgische technieken bij landbouwhuisdieren ten behoeve
van het veevoedingsonderzoek (ID,A.M. van Vuuren)
110
Analysemethoden voor fysiologische monsters (ID, L.H. de Jonge)
320
Beschikbaarheid van koolhydraten bij varkens (ID, H. Everts)
265
Effect van de chemische en fysische samenstelling van grassilage en zetmeel op
de nutriëntenflux bij melkkoeien (ID, H. de Visser)
482
Glutamine-aanbod aan de uier (ID, G.A.L. Meijer)
264
Eiwitbehoefte van dragende en lacterende ooien (ID, H. Everts)
xxx
Nutriëntenvoorziening vanhet produktieweefsel (spiermodel) (ID,J.vander Meulen)
1016
Beschikbaarheid van nutriënten en energie uit grondstoffen in het maagdarmkanaal van pluimvee (ID, C. Scheele)
xxx
Modelmatige beschrijving van de produktie van individuele vluchtige vetzuren in
de pens en hun absorptie over pens- en lebmaagwand (ID, H. de Visser)
In vitro-onderzoek
1032
Een aangepaste in vitro-methode om de voederwaarde van grondstoffen te
voorspellen, gebaseerd op grondstof-gebonden fysisch-chemische eigenschappen
(ID, C. Scheele)
270
In vitro-onderzoek bij herkauwers (ID,J.W. Cone)
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438
1029

In vitro-simulatie van het maagdarmkanaal van varkens (ID,J.W. Cone)
Dynamische modellen voor pluimveeonderzoek (ID, P.F.G. Vereijken)

Voederwaarde
106
Ontwikkeling van analysemethoden en kwaliteitsbeheer (ID, L.H. de Jonge)
120
Gebruikswaardeonderzoek van diverse voedermiddelen (ID, B. Smits)
224
Nutriëntenbeschikbaarheid van schroot en schilfers van nieuwe oliezaden (VOSFA)
(ID, A. Steg)
447
Microbiële ecologie van silage (ID, F. Driehuis)
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Programma 248

Agrarische structuur, landelijk gebied en beroepsbevolking (i.o.)

programmaleider

drs. L. Douw - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Deelprogramma a

Ruimtelijke ordening, landinrichting en -gebruik

Samenvatting

Onderzoek wordt uitgevoerd naar de bestemming, de inrichting en het 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 met bijzondere aandacht voor de aard
enbetekenisvanhetgrondgebruik voor landbouw,bosbouw, natuurbeheer enopenluchtrecreatie.

Aanleiding

Het gebruik van het landelijk gebied staat sterk onder invloed van veranderingen in de
economische situatie binnen en buiten de landbouw. In samenhang met de economische
ontwikkelingen en met veranderingen in de demografische opbouw doen zich verschuivingen
voor in leefstijl en consumptiegedrag, die medebepalend zijn voor het ruimtegebruik. Een
belangrijke rol bij de uiteindelijke invulling van de gebruiksfuncties van het platteland spelen
nationale en EG-beleidsontwikkelingen op het gebied van landbouw, bosbouw, milieu, natuur,
landschap,openluchtrecreatie ende ruimtelijke ordening. Het probleem ishoe de veranderende
en vaak conflicterende ruimtebehoeften, vooral op het gebied van landbouw en natuur, in
kaart kunnen worden gebracht en worden afgewogen.

Doel

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
van de afzonderlijke grondgebruikers, als om de onderlinge concurrentie of eventuele
complementariteit tussen de verschillende vormen van ruimtegebruik. Daarbij wordt aandacht
besteed aan de mogelijkheden en beperkingen die beleidsinstrumenten op het gebied van
ruimtelijke ordening, inrichting enbeheer biedenvoor eeneconomische enduurzame 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.
Het onderzoek binnen dit programma isopgebouwd uit een aantal wisselende projecten, die
medebepaald worden door op korte termijn uit te voeren opdrachten. In de hierboven
aangegeven planperiode zullen vooral projecten worden uitgevoerd die verband houden met
de volgende thema's, die elk op zich als een subprogramma kunnen worden beschouwd:
Ruimtelijke toekomstverkenningen
Dit betreft toegepast onderzoek naar de ontwikkeling van land- en tuinbouw op Europees,
nationaal en regionaal niveau, met het oog op ruimtelijke ontwikkelingsplannen van EG, rijk,
provincies en eventueel gemeenten.
Economie van natuur en landbouw
Binnen dit thema vindt onderzoek plaats naar de economische waardering van functies in het
landelijk gebied, vooral van functies waarvoor geen of slechts een beperkt marktmechanisme
bestaat (natuur, recreatie, landschap). Hetonderzoek iserop gericht eenbasistevinden voor een
beloning vandiefuncties insamenhang met de beloning uit landbouw- en bosbouwactiviteiten.
Ook onderzoek naar de economische aspecten van de integratie van natuurbeheer en landbouw in bedrijfsverband speelt binnen dit subthema een belangrijke rol, waarbij ondermeer
de inkomens- en ontwikkelingsmogelijkheden van landbouwbedrijven met beheersovereenkomsten worden geanalyseerd.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de economische aspecten van het natuurbeheer in
Nederland.
Lokatie en grondmarkt
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
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bepalen steeds belangrijker. Te denken valt aan de lokatiekeuze voor de uitbreiding van de
glastuinbouw of aan de keuze tussen concentreren of spreiden in de intensieve veehouderij.
Naast de interne concurrentieverhoudingen binnen de landbouw zijn ook de afwegingen ten
opzichte van andere functies in het landelijk gebied van belang, zoals natuur, recreatie,
industriële activiteit en wonen.
Planning

Ruimtelijke toekomstverkenningen
- uitvoering en afronding van een aantal extern gefinancierde regionale studies in het
kader van provinciale ontwikkelingsplannen en van de uitwerking van het ruimtelijk beleid,
- operationalisering en uitbouw van het regionaal prognosemodel.
Economie van natuur en landbouw
- voortgang van het in 1992 gestarte onderzoek naar theorie en methoden voor functiewaardering en afronding van het lopende onderzoek naar de financiële resultaten van
bedrijven met beheersovereenkomsten,
- onderzoek naar beheerskosten en financiering van natuurterreinen in Nederland.
Lokatie en grondmarkt
- onderzoek naar lokatiebepalende factoren in het kader van een aanjaagproject; de
uitvoering daarvan isnog afhankelijk van het beschikbaar komen van financieringsmiddelen.

Deelprogramma b

Agrarische structuur en positie agrarische beroepsbevolking

Samenvatting

Het programma houdt zich bezig met de ontwikkeling van het aantal en de aard van de
bedrijven in de land- en tuinbouw en bosbouw, met de inzet van arbeid , grond en kapitaal
en de organisatie van de produktie in samenhang met voorgaande en volgende schakels in
de kolom, en met de inbreng en positie van de agrarische beroepsbevolking. Kennis van dit
geheel, samengevat onder het begrip 'structuur', isvan belang omdat het een belangrijke
bepalende factor isvoor de resultaten en ontwikkelingsmogelijkheden van de sector.

Aanleiding

De structuur van de agrarische sector is een belangrijke bepalende factor voor de te behalen
resultaten in termen van produktie, inkomen en werkgelegenheid. Dit naast andere factoren
zoals de externe economische ontwikkeling en de invulling van het landbouwbeleid en het
beleid op andere terreinen. De concurrentiekracht ten opzichte van andere landen, andere
regio's of andere sectoren is afhankelijk van de wijze waarop de produktie is georganiseerd,
zowel op het niveau van de primaire bedrijven als van de daarmee verbonden toelevering,
afzet en dienstverlening. De omvang, samenstelling en kwaliteit van de ingezette arbeid
spelen daarbij een belangrijke rol. De keerzijde is dat de arbeidsomstandigheden, bedrijfsuitkomsten en perspectieven binnen de sector bepalend zijn voor het welzijn van een
aanzienlijke bevolkingsgroep.

Doel

Het uit te voeren onderzoek is gericht op de volgende thema's, die elk voor zich als een subprogramma kunnen worden beschouwd:
Arbeidsmarkt, werkgelegenheid en emancipatie
In het kader van dit thema wordt de behoefte aan arbeid en de wijze waarop daarin wordt
voorzien regionaal en per subsector in kaart gebracht. Ten aanzien van het emancipatievraagstuk wordt aandacht geschonken aan de positie van devrouw in de landbouw als medewerkster
of mede-onderneemster.
Agrarische structuur en continuïteit van bedrijven
Het onderzoek is gericht op het vergroten van het inzicht in de ontwikkeling van het aantal
bedrijven, de produktie en de werkgelegenheid, zowel wat betreft de kwantiteit als wat
betreft de onderliggende krachten.
Organisatie en efficiency van de sector
Centraal staan in dit onderdeel deverhouding tussen deverschillende schakels in de produktiekolom en vraagstukken van schaalgrootte en specialisatie in de produktie, hetgeen onder
andere tot uiting komt in bedrijfstypeontwikkelingen. Daarbij komt dit jaar vooral de relatie
van deze aspecten met de produktiviteitsontwikkeling van bedrijven en sector aan de orde.

Planning

In 1994 zal onderzoek worden uitgevoerd naar de specifieke aspecten van de agrarische
arbeidsmarkt gericht op uitdieping van theorie en methodiek (aanjaagproject) en wellicht
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naar arbeidsmarktknelpunten in één of meer regio's of sectoren. Erwordt gezocht naar
middelen voor internationalisering van het boerinnenonderzoek. Het onderzoek naar
factoren die de continuïteit van bedrijven bepalen, en naar de betekenis van ondernemersstijlen en informatiebenutting voor de flexibiliteit van bedrijven, zal worden voortgezet.
Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar de betekenis van diverse aspecten van de
sectororganisatie voor de produktiviteitsontwikkeling.
Andere relevante

85, 129, 203, 227, 228, 229, 230, 242, 245

programma's
Indicatie omvang
Projecten

totaal 16 mensjaar, waarvan 1ten laste van LNV
Deelprogramma a
xxx
Diverse landbouwverkenningen in het kader van landinrichting (LEI)
xxx
Toekomstverkenningen in het kader van streekplannen (LEI)
xxx
Toekomstverkenningen in het kader van gemeentelijke ontwikkelingsplannen (LEI)
xxx
Lange-termijnontwikkeling in de bloembollensector en Bollenstreek (LEI)
xxx
Regionaal prognosemodel SIRAS(LEI)
xxx
Waardering van ongeprijsde functies (LEI)
xxx
Beheer en financiering van natuur LEI)
xxx
Bedrijfseconomische evaluatie van beheersregelingen
Deelprogramma b
211..
Regionale arbeidsvoorziening (LEI,C.J.M. Spierings)
21119
Algemeen Arbeidsmarktonderzoek (LEI,J.H.A. Hillebrand)
xxx
Women and family farming (LEI)
21121
Continuïteitsbeslissingen (LEI, F. Bouma)
xxx
Dynamiek van informatiebehoefte bij ondernemers (LEI)
21118
Ondernemersstijlen (LEI, B.van de Ploeg)
xxx
Inspelen op geïntegreerde akkerbouw (LEI)
21102
Ontwikkeling van de produktiviteit (LEI,A.J. Reinhard)
21113
Klantonderzoek bij loonwerkbedrijven (LEI,A.J. Reinhard)
21110
Samenwerking bij bosbouwbedrijven (LEI,P.J. Rijk)
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Programma 250

Produktkwaliteit: veiligheid van produkten van dierlijke oorsprong

programmaleider

dr.ir. R.W.A.W. Mulder - ID-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Samenvatting

Veiligheid van produkten van dierlijke oorsprong is het belangrijkste aspect van de algehele
produktkwaliteit. Voor zowel de consument, het bedrijfsleven als de nationale en
internationale overheden is de afwezigheid in produkten van contaminanten en van
bederfveroorzakende en voor de volksgezondheid schadelijke micro-organismen een garantie,
die noodzakelijk isvoor de continue afzet in binnen- en buitenland. Het programma beoogt
kennis en informatie te verkrijgen en over te dragen over vooral het voorkomen van de
besmetting van pluimveevlees (vleeskuikens) met voor de volksgezondheid schadelijke microorganismen. Na de aanloopfase wordt dit uitgebreid naar andere produktgroepen van
dierlijke oorsprong.

Aanleiding

De aanwezigheid van bederfveroorzakende en voor de volksgezondheid schadelijke microorganismen op produkten van dierlijke is ongewenst. Er zal daarom gestreefd moeten
worden naar een terugdringing van de besmetting, door preventie in alle voorliggende
schakels van de produktieketen. Hiertoe is gedegen kennis van besmettingsroutes van
verschillende micro-organismen alsmede de mogelijkheden tot interventie noodzakelijk. In
het uiterste geval kan dit leiden tot behandeling van eindprodukten.
Met betrekking tot noodzakelijk onderzoek naar bederfveroorzakende micro-organismen
moet worden opgemerkt, dat jarenlang het bederf van produkten en de bederfflora van
produkten van ondergeschikt belang zijn geweest. Vooral de overgang van diepvries naar
geheel verse produktie, inhoudende de handhaving van een gesloten koelketen en resulterend
in een steeds langere door afnemers geëiste houdbaarheid onderkoeltemperaturen, heeft
aangetoond dat de kennis op dit gebied is achtergebleven. Theoretische concepten zullen
hiertoe moeten worden getest in praktijksituaties. Uiteindelijk kan zo gekomen worden tot
een geïntegreerd systeem om de microbiële contaminatie van vlees te minimaliseren. Gezien
de verschillende besmettingsroutes voor de diverse micro-organismen bij verschillende diersoorten wordt niet verwacht, dat met één systeem alle problemen kunnen worden opgelost.
Algemene hygine is uiteraard hoofdzaak, maar gerichte acties zullen voor specifieke zaken
noodzakelijk blijven.
Binnen dit onderzoekprogramma zullen ook andere produktgroepen worden ondergebracht.
Een eerste produktgroep is melk, waarbij de aandacht uitgaat naar de preventie en de
beheersing van de groei van schadelijke micro-organismen in kuilvoer.
De huidige houderijsystemen zorgen niet alleen voor instandhouding van kringlopen van
voor de mens pathogène micro-organismen, maar ook van dier-pathogene micro-organismen,
ecto- en endoparasieten. Hierdoor wordt de dierhouderij gedwongen diergeneesmiddelen,
ecto- en endoparasiticiden te gebruiken teneinde gezondheid en welzijn van dieren op een
aanvaardbaar niveau te handhaven. Ook toevoegingen aan het voer, bijvoorbeeld van
organische zuren of koolhydraten teneinde de Sa/mone//a-besmetting te beïnvloeden, zijn
milieubelastend. Het gebruik van al deze middelen kan leiden tot ongewenste residuen en
problemen voor dier, mens en milieu.
Afwezigheid van residuen in het verkoopbaar dierlijk produkt, hetzij veroorzaakt door directe
toepassing, hetzij indirect door versleping via voeder of water of recirculatie via excreta, is
een belangrijk criterium voor kwaliteit enverkoop. Preventie van gebruik van dierbehandelingsmiddelen door optimalisatie van huisvesting- en verzorgingsystemen is daarom een eecte
vereiste. Daarnaast is effectiviteitsonderzoek en farmacokinetisch onderzoek nodig om de
noodzakelijke behandelingen te optimaliseren. Ook de verslepingsproblematiek, naar voeders
voor dieren kortvoordeslacht, inverband met hetvóórkomen vanresiduenverdient de aandacht.

Doel

Het eindresultaat van dit programma bestaat uit de verbeterde kwaliteit en veiligheid van
produkten van dierlijke oorsprong, waardoor het imago van deze produkten aanzienlijk is
toegenomen. Dit maakt een continuïteit in de vermarkting van deze produkten mogelijk.
Door implementatie van met name methoden, technologie en monitoringssystemen dient de
besmetting van vleeskuikens met Sa/mone//a-bacteriën tot beneden 5% te zijn teruggebracht.
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Tevens dient de rol van zogenaamde overige pathogenen bij voedselvergiftigingen bij de
mens via pluimvee duidelijk te zijn vastgesteld.
De beoogde projectresultaten zijn hieronder ingedeeld in 4thema's. Bij thema 1 ligt het
accent op de epidemiologie, waarbij kolonisatieresistentie in de aanpak een belangrijke rol
speelt, bij thema 2op de algehele hygiëne in de produktieketen, met daarbij de rol van de
bederfveroorzakende micro-organismen, thema 3 beoogt de ontwikkeling van de benodigde
monitoringssystemen en de bijbehorende methodieken, met name voor Salmonella. Bij
thema 4 ligt het accent op de afwezigheid van contaminanten. Zowel voorkomen van gebruik
van middelen als minimalisatie van optredende residuen zijn hierbij van belang.
Epidemiologie
- Vaststelling van de besmettingsroutes voor Campy/obacter-bacteriën.
- Duidelijkheid omtrent de mogelijkheden om via de fokkerij, de genetische variatie,
pluimvee (vleeskuikens) te verkrijgen waarin het immuunsysteem zo te beïnvloeden is dat
Salmonella, Campylobacter en overige voor de mens schadelijke micro-organismen bij de
kip (en andere dieren) niet kunnen koloniseren.
- De rol van de consumptie- van pluimveevlees-produkten (en later van andere produkten
van dierlijke oorsprong), die besmet kunnen zijn met zogenaamde overige of nieuwe
pathogenen, bij voedselvergiftigingen bij de mens wordt vastgesteld.
- De haalbaarheid van de implementatie van bestaande kennis en technologie in de gehele
vleeskuikenproduktiekolom en de vaststelling van het uiteindelijke effect op de besmetting
van het consumentenprodukt met voor de mens schadelijke micro-organismen alsook met
bederfveroorzakende micro-organismen.
- De kennis die bij het onderzoek naar de kolonisatieresistentie-inducerende microflora's bij
vleeskuikens isverkregen, moet beschikbaar worden gemaakt voor kalkoen en eend.
Hygiëne
- Vaststelling van de epidemiologie en ecologie van Pseudomonas en andere bederfveroorzakende micro-organismen bij vlees.
- De kritische punten in het verwerkingsproces van produkten voor dierlijke oorsprong met
betrekking tot bederfveroorzakende micro-organismen dienen te worden vastgesteld.
Adequate procesverbeteringen zullen worden getoetst tijdens een haalbaarheidsstudie van
de implementatie van bestaande kennis en technologie in de gehele produktieketen.
Monitoringssystemen en methodieken
- In het kader van de 'zoönose-richtlijn' dienen de binnen het kalkoenonderzoek ontwikkelde
monitoringssystemen en onderzoekmethoden te worden getest bij de vleeskuikenproduktie.
- Ontwikkeling van snelle en betrouwbare (en mogelijk goedkope) detectiemethoden voor
micro-organismen genoemd in de 'zoönose-richtlijn' alsook voor bederfveroorzakende
micro-organismen.
Contaminanten
- Integrale aanpak van voorkomen en gebruik via huisvesting en verzorging.
- Farmacokinetiek van diergeneesmiddelen op verslepingsniveau in voer voor vleeskuikens
en vleesvarkens in de laatste week voor de slacht.
- Farmacokinetiek van recirculatie van coccidiostatica in vleeskuikens.
Planning

In 1994 zullen de nu nog lopende projecten worden afgerond, door publikaties en andere
vormen van kennisoverdracht.
Voorts zijn de volgende activiteiten gepland :
- Ontwikkeling vandetectiemethoden voorSalmonella enCampylobacteringemengde populaties.
- Onderzoek naar de mogelijkheden om via genetische variatie in het dier kolonisatie van
voor de mens schadelijke micro-organismen te verhinderen.
- Afronding van het onderzoek naar de vaststelling van de besmettingsroutes met
Campy/obacter-bacteriën.
- Onderzoek naar de effectiviteit van kolonisatieresistentie-inducerende microflora's bij
kalkoen en eend.
- Start van het onderzoek naar de ecologie van bederfveroorzakende micro-organismen bij
pluimveevlees.
- Onderzoek naar de ontwikkeling en groei van schadelijke micro-organismen in kuilvoer.
Als LNV-activiteiten worden voor 1994 aangemerkt :
- Onderzoek naar de mogelijkheden om via genetische variatie in het dier het immuunsysteem
zo te beïnvloeden dat voor de mens schadelijke micro-organismen niet koloniseren.
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- Ontwikkeling van detectiemethoden voor Salmonella- en Campy/obacrer-bacteriën in
gemengde populaties.
- Onderzoek naar de effectiviteit van kolonisatieresistentie-inducerende microflora's bij
kalkoen en eend.
- Onderzoek naar de ecologie van bederfveroorzakende micro-organismen.
- Modellen voor het voorspellen van houdbaarheid van produkten.
- Onderzoek naar voorkomen van gebruik van dierbehandelingsmiddelen via huisvesting en
verzorging, via een haalbaarheidsstudie.
- Onderzoek naar recirculatie van coccidiostatica.
De activiteiten die in 1994 (mede)gefinancierd dienen te worden bestaan uit:
- Ontwikkeling van detectiemethoden voor Salmonella- en Campy/obacter-bacteriën in
gemengde populaties.
- Toepassing van deze methoden ten behoeve van monitorings- en controlesystemen.
- Toepassing van kolonisatieresistentie-inducerende microflora's in de praktijk bij kalkoen en
eend.
- Farmacokinetische studies van verslepingsniveaus van kritische toevoegingsmiddelen voor
vleeskuikens en vleesvarkens.
Andere relevante
programma's

143, 214, 222

Indicatie omvang

totaal 7 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

1059
087
XXX

655
1063
673
1062
650
XXX

Microbiologische aspecten van de hygiëne in de dierlijke produktie (ID,
R.W.A.W. Mulder)
Preventie en beheersing van de besmetting van pluimvee en pluimveeprodukten
met pathogène micro-organismen (ID, R.W.A.W. Mulder)
Het effect van een preventieve behandeling van eendagskuikens op de
besmetting van vleeskuikens (pluimvee) en geslacht produkt met Salmonella en
andere voorwaardelijk pathogène bacteriën onder praktijkomstandigheden/De
invloed van slachttechnieken en processen op de hygiëne in de slachterij en de
microbiologie van het eindprodukt (ID, N.M. Bolder)
Campylobacter in slachtpluimvee en pluimveeprodukten (ID,W.F. Jacobs-Reitsma)
Snelle detectiemethoden met PCRvoor pathogène micro-organismen in pluimvee
(ID, H. Aarts)
Epidemiologie en beheersing van bederfveroorzakende micro-organismen in
pluimvee en pluimveeprodukten (ID, N.M. Bolder)
Overdracht van verslepingsdoseringen van toevoegingsmiddelen uit pluimveevoer
naar pluimveevlees en lever (ID, CA. Kan)
Beheersing van groei van schadelijke micro-organismen in kuilvoer (ID, F. Driehuis)

275

Bijlage2:Programma'svoorwettelijkeendienstverlenendetaken
Nr.

Titel

29.
157.
158.
159.

Beheer en exploitatie van genetische bronnen van cultuurgewassen
Statistische documentatie en databank
Registratie- en kwekersrechtonderzoek
Het samenstellen van de Rassenlijsten en het voeren van het secretariaat van
de verschillende Rassenlijstcommissies
Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten
Dienstverlenende diagnostiek (inclusief referentietaak) ten behoeve van de
dierhouderij en visteelt
Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor
diergeneeskundig gebruik
Instrumentatie en meettechnologie
Literatuurdocumentatie
Literatuurinformatie
Onderzoektaken voortvloeiend uitvoor devisserijvan kracht zijnde internationale
en nationale wettelijke regelingen
Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen en
hun milieu-effecten
Produktie vanvaccins, reagentia endiagnostica ten behoevevandedierhouderij
Diagnostiek, produktie en service gewasbescherming
Boekhouding en periodieke rapportage
Bewaking van kwaliteit en veiligheid van land- en tuinbouwprodukten

166.
168.
169.
173.
190.
191.
212.
213.
221.
238.
239.
249.

Pag.
279
281
283
284
286
289
292
293
294
295
296
298
299
301
302
304

In de volgende onderzoekprogramma's bevinden zich tevens enige wettelijke of
dienstverlenende taken:
179.
181.
196.
245.

Risico-analyse van omgevingsfactoren op de voedselproduktieketen
Ontwikkeling van kwaliteitssystemen voor agrarische produktieketens
Natuurbeheer en -ontwikkeling in aquatische ecosystemen
Internationaal, nationaal en regionaal beleid (i.o.)
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Programma 29

Beheer en exploitatie van genetische bronnen van cultuurgewassen

programmaleider

dr. J.J. Hardon - CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1991

Eindjaar

1995

Samenvatting

Dit programma levert bijdragen in internationaal verband aan het verzamelen, beschrijven en
instandhouden van genetische variatie van een aantal cultuurgewassen. De werkzaamheden
bestaan voornamelijk uit het beheer en exploitatie van werkcollecties van lopende veredelingsprogramma's.

Aanleiding

Nederland heeft internationaal een belangrijke plaats in de plantenveredeling en dient een
passende bijdrage te leveren aan de instandhouding van de grondstof hiervoor: de genetische
variatie van cultuurgewassen en wilde verwante soorten. In Europa zijn de meeste traditionele
rassen vervangen door nieuwe rassen, ontwikkeld door de plantenveredeling. Het grootste
deel van de landrassen isverloren gegaan. Dit proces heeft zich uitgebreid tot de tropen en
de subtropen, waar zich vrijwel alle oorsprongsgebieden en centra van de 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
datgenetischeerosieeenernstig probleem vormt, heeft geleidtot deoprichting van zogenaamde
genenbanken, zowel in ons land als daarbuiten.
Het huidige programma is de Nederlandse bijdrage aan mondiale activiteiten gericht op de
instandhouding van de genetische diversiteit die van belang isvoor de land- en tuinbouw.
Het Ministerie van LNV rekent dit tot haar verantwoordelijkheid, gezien de lange termijn en
het algemeen belang hiervan voor de samenleving. Een wettelijke vaststelling van deze taak
wordt overwogen. De Genenbank heeft tevens een nadrukkelijke dienstverlenende taak in
het toegankelijk maken en goed documenteren van collecties ten behoeve van de gebruikers,
waaronder de plantenveredeling en het onderzoek.

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 de genetische
variatie van cultuurgewassen in een internationale samenwerking;
- bijdragen aan onderzoek gericht op kennis noodzakelijk voor rationele collectieopbouw
en gebruik van genetische variatie;
- dienstverlening ten behoeve van het veredelingsonderzoek en bedrijfsleven via advisering,
opbouw van strategische werkcollecties en beschikbaarstelling van genetisch materiaal;
- zorgdragen voor efficiënte opslag van informatie en genetisch materiaal, en toegang tot
collecties en informatie van andere genenbanken.

Planning

-

Andere relevante
programma's

130, 148, 149, 220

Indicatie omvang

totaal 19 mensjaar, waarvan 14ten laste van LNV

Projecten

8001 0000
8101 0000
8201 0000
8211 0000

Voortzetting van normale genenbankactiviteiten.
Voortzetting van beheer en exploitatie werkcollecties.
Onderhoud van informatiesystemen.
Opbouw van een internationale databank voorBrassica.
Internationalisering van het collectiebeheer.
Vergroten van de toegankelijkheid van collecties ten behoeve van de gebruikers.
Monografie Beta in de serie CGN Collection Reviews.
Verzamelen in Bolivia.
Voortzetting van onderzoek 'Core Collection Concept'.
Onderzoek naar methoden van lange-termijnbewaring.

Dienstverlening CGN (CPRO,J.J. Hardon)
Voorraadbeheer van collecties (CPRO, P. Dijkstra)
Documentatie Centrum Genetische Bronnen Nederland Collecties
Toepassing van informatica en ontwikkeling van een methodiek voor het beheer
en de exploitatie van genetische bronnen (CPRO,Th.J.L. van Hintum)
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8212 0000
8301 0000
8302 0000
8311 0000

Biochemische bepalingen van de genetische variatie
Nederlands-Duitse Beta-genenbank
Duits-Nederlandse Aardappelgenenbank
Conserveringonderzoek en genetische variatie van tuinbouwgewassen (CPRO,
I.W. Boukema)
8312 0000 Conserveringonderzoek en genetische variatie van landbouwgewassen (CPRO,
vacature)
8401 0000 Algemene internationale activiteiten (CPRO,J.J. Hardon)
8402 0000 Lokaal beheer en gebruik van genetische diversiteit (CPRO)
8313
Location and exploitation of genes for pest and disease control in European gene
bank collections of horticultural brassicas (CPRO)
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Programma 157

Statistische documentatie en databank

programmaleider

K. Lodder - LEI-DLO

Aanvangsjaar

1989

Eindjaar

1995

Samenvatting

Regelmatig worden statistische gegevens (exclusief boekhoudgegevens) over diverse aspecten
van de agrarische sector in Nederland en daarbuiten voor beleids- en marktpartijen verzameld,
bewerkt en gepresenteerd. Ten dele betreft het de verzorging van onderdelen van nationale
gegevens op basisvan detaakverdeling tussen LEI-DLO,CBSen de agrarische produktschappen.
Tendele betreft het denakoming van nationale verplichtingen tot rapportering aan internationale
organisaties als EG,Eurostat, FAOen OECD.Statistische gegevens (inclusief boekhoudgegevens)
worden toegankelijk gemaakt in databanken voor gebruik bij landbouw-economisch onderzoek binnen LEI-DLO en daarmee samenwerkende organisaties.

Aanleiding

De aanleiding tot het onderzoek isgelegen in de formulering door het Ministerie van LNV
van wettelijke en dienstverlenende taken op het terrein van landbouw, natuurbeheer en
visserij, zowel afgeleid vanuit de taak van LNV zelf als vanuit de taak van de doelgroepen van
LNV in nationaal en internationaal verband. De probleemstelling is de verzorging in ruime zin
vande informatiestroom vanuit LEI-DLOnaar LNVendoelgroepen van LNV.De probleemstelling
is globaal op te splitsen in twee hoofdlijnen: enerzijds de verzorging van statistische informatie rechtstreeks voor de belanghebbenden, anderzijds de verzorging van statistische
informatie voor LEI-onderzoek.

Doel

Doel is efficiënte en effectieve verzameling, bewerking, beheer en presentatie van statistische
gegevens over diverse aspecten van de agrarische sector in Nederland en daarbuiten in
onderlinge taakverdeling met CBSen produktschappen. Dete documenteren aspecten vloeien
ten dele voort uit nationale verplichtingen tot rapportering aan internationale organisaties
als EG, Eurostat, FAO en OECD,ten dele uit nationale behoeften en tenslotte voor specifieke
behoeften in het landbouw-economisch onderzoek.
Bij te leveren prestaties gaat het om 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 voor de realisatie van de hierna te
noemen subdoelstellingen:
- In kwantitatieve en kwalitatieve zin voldoende verzameling, bewerking en presentatie van
statistische documentatie (exclusief boekhouddocumentatie) met, waar relevant, een
efficiënte inzet van automatiseringsfaciliteiten.
- Het opnemen en toegankelijk maken van voor LEI-DLO-onderzoek relevante statistische
documentatie (inclusief boekhouddocumentatie) in voor het gebruik daarvan optimaal
gestructureerde, geautomatiseerde databanken.
- Het voor het gebruik van databanken beschikbaar stellen en koppelen van algemeen
bruikbare, geautomatiseerde voorzieningen voor een efficiënte uitvoering van het
landbouw-economisch onderzoek.

Planning

Hoofdlijnen voor 1994:
- Continuering van statistische werkzaamheden uitmondend in periodieke rapportages.
- Actualisatie van databanken.
- Automatisering van de prijzenstatistiek.
- Koppeling van de prijzenstatistiek en Primavera.
- Herstructurering van Primavera.
- Pilot van databankarchitectuur.

Andere relevante
programma's

239, 245, 248

Indicatie omvang

totaal 11 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

10201
10202
10203
10204

Agrarisch weekoverzicht (LEI, E.H.J.M. de Kleijn)
Maandblad prijsstatistiek (LEI, E.H.J.M. de Kleijn)
Overige prijzenstatistiek (LEI, E.H.J.M. de Kleijn)
Landbouwcijfers (LEI,E.H.J.M. de Kleijn)
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10205
10206
10207
10208
10210
10211
10212
10214
10215
10217
10218
10219
10220
20201
50201
60201
60210
60210
60220
60220
60230
60240
60260
60260
60270
60270
60280

Tuinbouw/cijfers (LEI, E.H.J.M. de Kleijn)
Overige statistiek en documentatie (LEI, E.H.J.M. de Kleijn)
Jaarstatistiek veevoeders (LEI, E.H.J.M. de Kleijn)
Jaarstatistiek kunstmest (LEI, Pronk)
Nedederlands agrarisch handelsverkeer (LEI, K. Geertjes)
Databank Exmis (LEI, K. Geertjes)
Databank Primavera (LEI, E.H.J.M. de Kleijn)
Documentatie voorzieningsbalansen (LEI, E.H.J.M. de Kleijn)
Documentatie USDA-rapporten (LEI, E.H.J.M. de Kleijn)
Werkzaamheden ten behoevevandepublikatiedoor Eurostat(LEI,E.H.J.M.de Kleijn)
Werkzaamheden ten behoeve van de publikatie door FAO (LEI, E.H.J.M. de Kleijn)
Werkzaamheden ten behoevevan de publikatie door OECD(LEI,E.H.J.M. de Kleijn)
Werkzaamheden ten behoeve van de publikatie door het Ministerie van LNV(LEI,
E.H.J.M. de Kleijn)
Mutatieonderzoek (LEI,J.H.A. Hillebrand)
Algemeen statistische gegevens visserij (LEI,W. Smit)
Pilot databankarchitectuur (LEI, D. Verwaart)
Databank boekhoudnet Nederland (LEI, D. Verwaart)
Databank boekhoudnet EG(LEI, D. Verwaart)
Databank landbouwtelling Nederland (LEI, D. Verwaart)
Databank landbouwtelling EG(LEI, D. Verwaart)
Databank vloot en visserij (LEI, D. Verwaart)
Databank hostelling (LEI, D. Verwaart)
Automatisering prijzenstatistiek (LEI, D. Verwaart)
Koppeling prijzenstatistiek en Primavera (LEI,D. Verwaart)
Databank Primavera (LEI, D. Verwaart)
Herstructurering Primavera (LEI, D. Verwaart)
Databank Exmis (LEI, D. Verwaart)
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Programma 158

Registratie- en kwekersrechtonderzoek

programmaleider

ir. H.C.H. Ghijsen -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 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.

Doel

Het registratie- en kwekersrechtonderzoek (RKO) heeft tot doel vast te leggen of een
aangemeld rasvoldoet aan eisen van onderscheidbaarheid, homogeniteit, bestendigheid en
nieuwheid. Deze eisen zijn vastgelegd in de Nederlandse Zaaizaad- en Plantgoedwet, die
voor wat betreft het kwekersrecht isgebaseerd op het Internationaal Verdrag tot Bescherming
van Kweekprodukten (UPOV).

Planning

Deze wordt bepaald door het aantal aangemelde rassen. Naar verwachting zal hiervoor een
lichte stijging plaatsvinden bij landbouw- en siergewassen, terwijl het bij groentegewassen op
een laag niveau blijft. Er zal meer tijd ingezet worden voor biochemische analyses om nieuwe
rassen van aardappelen en veldbeemdgras voor het zaaien of planten elektroforetisch te
vergelijken met het bestaande sortiment.

Andere relevante
programma's

130, 159

Indicatie omvang

totaal 33 mensjaar, ten laste van LNV

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,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, T. Kwakkenbos)
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 Rassenlijstcommisies

programmaleider

ir. JJ. Bakker -CPRO-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Volgens artikel 73vandeZaaizaad-en Plantgoedwet kunnen voor groepen van cultuurgewassen
Rassenlijsten worden aangehouden. Dit heeft geresulteerd in een vijftal besluiten en bijbehorende beschikkingen. Naast de uitvoering van deze regelingen wordt ook de Nederlandse
bijdrage voor de Gemeenschappelijke Rassenlijst voor Landbouwgewassen (EG-Rassenlijst)
verzorgd.

Aanleiding

Volgens artikel 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.
De waarde van een ras wordt bepaald door het gehele complex van eigenschappen in hun
onderlinge samenhang. Bij de aanbeveling moeten de verschillende eigenschappen van een
ras op een evenwichtige wijze tegen elkaar afgewogen worden. Daarbij moet de gehele
produktiekolom in beschouwing genomen worden. 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

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, zodat een optimale ketenbeheersing kan worden verkregen.
Met betrekking tot het overheidsbeleid op langere termijn geven de Commissies mede
inhoud aan dit beleid.
Het samenstellen van de Rassenlijsten en het voeren van de secretariaten van de commissies is
in handen gelegd van het CPRO-DLO.

Planning

Naast het voeren van de secretariaten van de commissies van de verschillende rassenlijsten en
het coördineren van het cultuur-en gebruikswaardeonderzoek, zullen in 1994de Aanbevelende
Rassenlijsten, te weten die voor Landbouwgewassen, voor Vollegrondsgroentegewassen, voor
Glasgroentegewassen en voor Siergewassen worden samengesteld. Verder zullen gegevens
worden verzameld voor de Rassenlijst voor Bomen en voor de Rassenlijst voor Fruitgewassen
en zal een aanzet gegeven worden voor de samenstelling van de Rassenlijst voor houtige
siergewassen en vaste planten.
Daarnaast wordt meegewerkt aan de samenstelling van de Gemeenschappelijke Rassenlijst
voor Landbouwgewassen (EG-rassenlijst). Het CPRO-DLO voert voor Nederland het overleg in
de 'Working groups' betreffende deze rassenlijst.Voor 1994isonder andere de nauweresamenwerking met de EVA-landen van belang, waardoor de EG-rassenlijst met deze landen zal
worden uitgebreid energeentwaalf maar negentien landen bij hetsamenstellen zijn betrokken.
Met ingang van 1 januari 1993 isin Europa deverkeersrichtlijnvoor het inde handel brengen van
teeltmateriaal vansiergewassen,alsmedevansiergewassenvan krachtgeworden. Om uitvoering
hieraan te kunnen geven zal een Nationaal Depot Siergewassen worden ingesteld. De werkzaamheden diedoor hetCPRO-DLOhieraangeleverdworden,zullenexternworden gefinancierd.

Andere relevante
programma's

130, 131,158, 205
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Indicatie omvang
Projecten

totaal 5 mensjaar, ten laste van LNV
10101
10102
10201
10202
10301
10302
10401
10402

Rassenlijstvoor Landbouwgewassen (CPRO, H. Bonthuis)
EG-Rassenlijst (CPRO,J.J. Bakker)
Rassenlijst voor Groentegewassen voor de Teelt in de Vollegrond (CPRO,
IJ.W. Aalbersberg)
Rassenlijst voor Groentegewassen voor de Teelt onder Glas (CPRO, H. Stolk)
Rassenlijst voor Siergewassen (CPRO,T.M. Boerma)
Nationaal Depot Siergewassen (CPRO/PVS,J.B.M. Rotteveel)
Rassenlijst voor Fruitgewassen (CPRO,J.J. Bakker)
Rassenlijst voor Bomen (CPRO,J.J. Bakker)
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Programma 166

Preventie en bestrijding van Veewet- en virale exotische ziekten

programmaleider

dr. C. Terpstra - ID-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1994

Samenvatting

Exotische dierziekten vormen een belangrijke bedreiging voor de continuïteit 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 ten behoeve
van het LNV-beleid.

Aanleiding

Exotische dierziekten vormen een belangrijke bedreiging voor de continuïteit van een
rendabele veehouderij. De belangrijkste zijn mond- en klauwzeer (MKZ), swine vesicular
disease (= SVD = blaasjesziekte), varkenspest (VP), Afrikaanse varkenspest (AVP), Afrikaanse
paardepest, klassieke vogelpest (KVP), bovine spongieuse encefalopathie (BSE) en andere,
niet in de EGvoorkomende, aangifteplichtige virusziekten, zoals bluetongue, runderpest en
paarde-encefalitiden. Daarnaast is er sprake van enkele aangifteplichtige inheemse ziekten,
zoals pseudovogelpest (NCD), abortus blauw en scrapie. Een snelle en adequate laboratoriumdiagnostiek isvan vitaal belang voor een doeltreffende ziektebestrijding en beperking van de
schade voor de veehouderij, de vlees- en melkverwerkende industrie en de export van dieren
en dierlijke Produkten. De directe schade van de MKZ-uitbraak in december 1983/januari
1984 bedroeg ƒ80 miljoen, van de 1982-1985 VP-epizoötie f 2 1 4 miljoen en van de kleine
APV-uitbraak in 1986 f 2 3 miljoen. De indirecte schade als gevolg van vervoersverboden,
exportbelemmeringen en dergelijke, is een veelvoud van de genoemde bedragen. Zonodig
worden bij een serie uitbraken van MKZ en van VPvaccinaties ingezet. Aan de ontwikkeling
van een serologisch differentieerbaar vaccintegen varkenspest isdoor DWTen het bedrijfsleven
(PVV) door middel van doelsubsidies een hoge prioriteit toegekend.
Hetzelfde geldt voor het BSE-onderzoek, dat mede gefinancierd wordt door DLO en DWT.
Ookvoor denieuwevarkensziekte abortus blauw bestaat behoefte aan inzicht inde Pathogenese
enaandiagnostische enbestrijdingsmethoden. Verdervoorziet het programma in ondersteunend
onderzoek en wetenschappelijke advisering ten behoeve van het LNV-beleid.

Doel

Het programma richt zich op het ontwikkelen, verbeteren, toepassen en instandhouden van
(differentieel)diagnostische methoden.
Voordedoelstellingvan het programma kunnen devolgende vijf thema'sworden onderscheiden.
Binnen elk thema isper onderdeel de kernactiviteit vermeld. (W = wettelijke taak, D = dienstverlenende taak, O = onderzoek ten behoeve van het Ministerie van LNV.)
1. Onderzoek praktijkmateriaal en wetenschappelijke advisering (W)
- Onderzoek van verdacht materiaal (organen, bloedmonsters), surveillance van bedreigde
regio's ten behoeve van de Officieel Vrije Status, onderzoek ten behoeve van gezondheidscertificering van te exporteren fok- en gebruiksdieren.
- Wetenschappelijke advisering aan beleidsinstanties (VD, RW), Gezondheidsdiensten en
internationale organisaties (EG, FAO,OIE) inzake wettelijke regelingen,
bestrijdingsmaatregelen in geval van een uitbraak, efficiency van vaccinatiecampagnes, inen uitvoer van levende dieren en dierlijke produkten.
2. Ontwikkeling van meer gevoelige en/of snellere methoden voor virusdetectie,
(sub)typering en differentieel-diagnostiek (O)
- Ontwikkeling van de PCR (polymerase-kettingreactie) voor detectie van MKZ- en VP-virus
in organen, se- en excreta (ondermeer sperma).
- Ontwikkeling van serologische tests voor differentiatie van antilichamen tegen veld- en
vaccinvirus voor zowel MKZ alsVP.
- Ontwikkeling van monoclonale antilichamen tegen SVD-virus.
- Ontwikkelen van pre-klinische diagnostiek (immunoblot en immuno-histochemische
technieken) voor het aantonen van het scrapie prion-proteïn (PrPsc).
- Opzetten van moleculair-biologische en peptide-chemische technieken voor differentiëring
van het cellulaire precursor prion-proteïn (Pr Pc)en PrPsc.
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- Ontwikkeling van diagnostische testen voor Lelystad-virusinfecties (50% extern
gefinancierd).
3. Immunologische en biochemische karakterisatie van MKZ-virus, SVD-virus, VP-virus en
Lelystad-virus (0)
- Onderzoek van immunologisch belangrijke epitopen met behulp van monoclonale antilichamen, lokalisatie en analyse van RNA-sequenties welke coderen voor immunologisch
relevante antigene domeinen met behulp van synthetische peptiden en/of recombinantDNA-expressie. Het onderzoek aan Lelystad-virus en varkenspestvirus wordt voor circa 50%
gefinancierd.
4. Epidemiologie en Pathogenese (W, D, O)
- Implementatie van een epidemiologisch computermodel voor aërogene verspreiding van
MKZ-virus (D).
- Onderzoek naar de mate van voorkomen en de verspreiding van SVD, NCD en scrapie in
Nederland (W).
- Aspecten van maternale transmissie van scrapie en de genetische predispositie van
Nederlandse schaperassen (O).
- Pathogenese van SVD, scrapie en abortus blauw (O). Het onderzoek aan abortus blauw
wordt voor circa 50% extern gefinancierd.
5. Vaccinontwikkeling en evaluatie
- Ontwikkeling van een serologisch differentieerbaar VP-vaccin (O, extern gefinancierd).
- Onderzoek in verband met wettelijke registratie van noodvoorraden MKZ-olieëmulsievaccins voor runderen en varkens (werkzaamheid, onschadelijkheid, houdbaarheid enz.)
(D, O).
- Evaluatie pseudovogelpestvaccinatie (D).
- Ontwikkeling van een vaccin tegen abortus blauw (circa 50% extern gefinancierd).
Planning

- Onderzoek van praktijkmateriaal verdacht van MKZ, SVD,VP, AVP, NCD, KVP, BSE/scrapie,
Lelystad-virus en met in de EGvoorkomende aangifteplichtige virusziekten (W).
- Serologische surveillance ten behoeve van de Officieel Vrije Status voor VP en de bedrijfscertificering voor SVD (W).
- Surveillance in geval van uitbraak van een Veewetziekte in of nabij Nederland (W).
- Wetenschappelijke advisering van beleidsinstanties (VD,RW) en internationale organisaties.
Participatie inepidemiologische teams,encommissiesvoor hetopstellenvandraaiboeken (W).
- Controle van door het ID-DLO geproduceerde partijen MKZ-vaccin of op verzoek van het
Community Coordinating Institute (D,ten dele extern gefinancierd).
- Ontwikkeling en karakterisering van monoclonale antilichamen tegen SVD-virus en
Lelystad-virus ten behoeve van een betere diagnostiek (O).
- Validering in vivo van experimenteel ontwikkelde PCR-technieken voor MKZ (O).
- Ontwikkeling van isotype specifieke ELISA's; voor epidemiologisch onderzoek van VP
(afhankelijk van extra financiering door VD) (O).
- In het kader van een differentieerbaar VP-vaccin constructie van een infectieus full-length
c-DNA van het VP-virus-genoom en van mutant-Ei-eiwitten in het baculovirussysteem.
Validering van baculo-Ei-vaccin in varkens (O, 50% extern gefinancierd).
- Produktie van baculo-Ei- en E2-eiwitten van VP-virus in larven van de zijderups
(samenwerking LUW) (O, 50% extern gefinancierd).
- Ontwikkeling PCRten behoeve van een betere (differentieel)diagnostiek voor NCD-virus (O).
- Ontwikkeling van een serologische test ter onderscheid van NCD-geïnfecteerde en
gevaccineerde kippen (O).
- Expressie van fusie-eiwit en nucleoproteïne van pseudovogelpestvirus in baculovirussysteem
voor het ontwikkelen van een discriminerende ELISA (O).
- Evaluatie van pseudovogelpestvaccins en vaccinatiemethoden (D).
- Optimaliseren van de detectie van Pr Pscin muizeneuroblastoma cellijn ten behoeve van
de preklinische scrapiediagnostiek (O, 50% extern gefinancierd).
- Clonering van DNA-fragmenten van verschillende schapen-Pr-P-haplotypen uit scrapie
geïnfecteerd hersenmateriaal (O, 50% extern gefinancierd).
- Ontwikkeling en karakterisering van monoclonale antilichamen tegen Lelystad-virus (LV)
en/of tegen recombinant-expressie-produkten van bepaalde genen van LV (O, 50% extern
gefinancierd).
- Ontwikkeling en validatie van handzame diagnostische testen voor LV en antilichamen
tegen LV (O, 50% extern gefinancierd).
- Karakterisering vanverschillentussen EuropeseenAmerikaanse abortus-blauw- virusstammen
op eiwit- en op genoomniveau (O, 50% extern gefinancierd).
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- Onderzoek naar celtropisme en morfogenese van LV in vitro (O, 50% extern gefinancierd).
- Identificatie van de voor LV-gevoelige celpopulaties in het varken (O, 50% extern
gefinancierd).
Andere relevante

63, 64, 69, 221

programma's
Indicatie omvang

totaal 32 mensjaar, waarvan 22 ten laste van LNV

Projecten

47
49
90
107
109

MKZ-vaccincontrole en epidemiologisch onderzoek (ID,C. Terpstra)
Varkenspest en exotische virale dierziekten (ID, C. Terpstra)
Dienstverlening en referentietaken AVTV (ID, G. Koch)
Bovine spongieuze encefalopathie (BSE)/scrapie (ID, B.E.C. Schreuder, M.A. Smits).
Lelystad-agens (ID, G. Wensvoort)
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Programma 168

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

programmaleider

dr. J. Haagsma - ID-DLO

Aanvangsjaar

1990

Eindjaar

1995

Samenvatting

Dit programma omvat specialistisch diagnostisch onderzoek voor deonderkenning van bepaalde
infectieziekten bij landbouwhuisdieren en vissen, diagnostisch onderzoek in verband met
import en export, en diagnostisch onderzoek in het kader van de aan het ID-DLO opgedragen
wettelijke taken (zoals Veewetziekten, verordeningen Landbouwschap etc). Voortdurend
wordt getracht de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren op basis van de nieuwste
inzichten en door toepassing van de nieuwste technische mogelijkheden. Daarnaast worden
een groot aantal referentietaken uitgevoerd ter ondersteuning van de bewaking van de
kwaliteit van elders uitgevoerde onderzoek.

Aanleiding

Het routinematige diagnostische onderzoek voor de onderkenning van infectieziekten bij
landbouwhuisdieren en vissen vindt plaats bij de regionale gezondheidsdiensten (GD) voor
dieren. Bepaalde, veelal specialistische, diagnostische onderzoekingen worden om redenen
van efficiëntie, beschikbaarheid, (veiligheids)faciliteiten of expertise niet uitgevoerd bij deze
regionale GD's maar bij het ID. Hetzelfde geldt voor onderzoekingen in verband met import
en export, of in het kader van de Veewet of het reglement van de Stichting Gezondheidszorg
voor Dieren. Waar mogelijk worden op het ID-DLO ontwikkelde of gebruikte diagnostische
testen (soms na verloop van tijd) overgedragen aan de GD's.
Het ID-DLO heeft tevens voor een toenemend aantal diagnostische onderzoekingen een
referentietaakterondersteuningvandekwaliteitsbewaking vaneldersuitgevoerde onderzoekingen
(veelal GD's) en verricht verificatie-onderzoek van elders gevonden positieve bevindingen.

Doel

Het primaire doelvan dit programma ishet uitvoeren van het hierboven genoemde diagnostisch
onderzoek van aangeboden onderzoekmateriaal. In vrijwel alle projecten wordt getracht op
basis van de nieuwste inzichten en met gebruik van de meest moderne methodieken de
bestaande diagnostische methoden te verbeteren.
De concrete doelstellingen van het onderzoek, met uitsplitsing naar wettelijke taak (W),
dienstverlenende taak (D) of onderzoek (O), zijn als volgt:
- Het verrichten van diagnostisch onderzoek bij vissen en bijbehorend onderzoek van
visziekten in verband met aquacultuur (W, D, O).
- Uitvoeren van diagnostisch onderzoek in verband met sterfte bij in het wild levende
dieren ter ondersteuning van het vervolgingsbeleid (W). In samenwerking met het IBNDLO wordt een nieuw onderzoekproject met betrekking tot sterfte van in het wild levende
dieren ontwikkeld (O).
- Veterinair-pathologische ondersteuning bij de diagnose van vergiftigingen van landbouwhuisdieren (D).
- De uitvoering van diagnostisch onderzoek bij zoogdieren en vogels in verband met
mycobacteriële infecties (tuberculose, paratuberculose) als onderdeel van de referentietaak
(W, D, O).
- Het verrichten van specialistisch diagnostisch onderzoek bij landbouwhuisdieren en vogels
in verband met anaërobe infecties, waarbij botulisme een grote rol speelt (D, O).
- De uitvoering van algemeen bacteriologisch en taxonomisch onderzoek ten behoeve van
dierziekteproblemen, met name van die bacteriële infecties die niet ressorteren onder de
overige research-projecten van het ID-DLO (W, D).
- Het verrichten van specialistisch diagnostisch onderzoek bij bijzondere mastitis-problemen
(D, O) en projectmatig onderzoek naar etiologische, immunologische, pathogenetische en
epidemiologische aspecten van mastitis (O).
- Het project 'Overleving pathogenen in drijfmest' istoegevoegd aan programma 168-ID. 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 (D). Daarnaast
zal in samenwerking met de Themagroep Research Begeleiding Mestverwerkingsfabrieken
een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijkheid in hoeverre sulfiet-reducerende
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-

-

Clostridia als indicatororganismen gebruikt kunnen worden zijn voor de bepaling van de
overleving van een groot aantal pathogène agentia, zoals virussen en niet-sporevormende
bacteriën in mest na verschillende wijzen van verwerking (O).
Verbeteren van de diagnostiek van brucellose bij herkauwers en varkens door middel van
de ontwikkeling en optimalisatie van ELISA-testen en bij herkauwers van een allergische
huidtest met behulp van brucelline (W, O).
Het verrichten van epidemiologisch onderzoek met betrekking tot helminthen (O) en
(diagnostische) ondersteuning van de regionale Gezondheidsdiensten (D).
Het verrichten van diagnostisch onderzoek in verband met rabies bij dieren (W).
Het verrichten van diagnostisch onderzoek van dieren, met name in verband met im- en
export. Het betreft veelal serologische diagnostiek (D).

Een belangrijke doelstelling is het opzetten van een gestructureerde referentietaak voor tal
van onderzoekingen die bij de GD's worden uitgevoerd (W, D, O). Verder wordt een vinger
aan de pols gehouden met betrekking tot het optreden van nieuwe ziekten. Bovendien
omvatten deze projecten de introductie en instandhouding van een kwaliteitssysteem
volgens de zogenaamde STER-normen.
Een deel van de onderzoekcapaciteit wordt ingezet voor projectmatig onderzoek van ziekteproblemen.
Een beknopte specificatie van dit onderzoek is hierna aangegeven:
- Onderzoek naar de Pathogenese, epidemiologie, pathobiologie en immunologie van de
zwemblaasnematode Anguillicola crassus van paling.
- De onderzoekdoelen van dit project naar sterfte bij in het wild levende dieren zullen in
samenwerking met IBN-DLO in 1993 worden geformuleerd om in 1994ter hand te worden
genomen.
- Onderzoek dat zich met name richt op de diagnostiek, diagnostiekverbetering en preventie
van mycobacteriële infecties bij dieren. De nadruk ligt hierbij op infecties door
M. paratuberculosis en M. bovis. Erwordt tevens onderzoek verricht naar de (mogelijke)
relatie tussen de ziekte van Crohn bij de mens en M. paratuberculosis, het oorzakelijke
agens van paratuberculosis bij herkauwers.
- Onderzoek van met name botulismus en enterotoxaemie door C. perfringens. Bij botulismus
wordt onderzoek verricht om bij de diagnostiek een vervanging te zoeken voor de muis
als proefdier, door ontwikkeling van in vitro-testen. Bij C.perfringens wordt beoogd de
rol van dit agens bij diarree van biggen op te helderen.
- Onderzoek dat zich zal richten op de Pathogenese (adhesie, toxinen en translocatieprocessen) van staphylococcenmastitis bij het rund en de invloed van (patho)fysiologische
factoren daarop. Het is de verwachting dat dit onderzoek in 1994 zal starten.
- Onderzoek dat zich richt op de verbetering van de bewaking van ß. abortus op melkveebedrijven en van B. melitensis bij kleine herkauwers (dit laatste als bijdrage aan een EGproject). Daarnaast beoogt dit onderzoek de verbetering van de ßo/ce//a-diagnostiek bij
het individuele dier door middel van optimalisatie van ELISA-testen van B. abortus en
B.suis, en de ontwikkeling van een allergische huidtest bij herkauwers met behulp van
brucelline. Verder zal worden getracht B. abortus in orgaanmateriaal van besmette dieren
aan te tonen met behulp van DNA-probes in combinatie met de PCR-techniek.
- Onderzoek naar de overlevings- en ontwikkelingskansen van preparasitaire stadia van
Ostertagia ostertagi in het veld onder diverse klimatologische condities.
De wettelijke taken en sommige dienstverlenende taken van de verschillende projecten
worden gefinancierd vanuit het Ministerie van LNV. Het resterende dienstverlenend onderzoek
en im- en exportonderzoek wordt verricht tegen in principe kostendekkende tarieven. Een
aantal projecten wordt mede gefinancierd vanuit de EG.
Planning

Het programma heeft grotendeels eendienstverlenend karakter. Het binnenkomende materiaal
voor specialistisch diagnostisch onderzoek zal binnen het betreffende project worden onderzocht in de daarvoor veelal vastgestelde onderzoektermijn. In 1994 zullen diagnostische
testen, die daarvoor zijn geselecteerd, aan de regionale Gezondheidsdiensten worden
overgedragen. Daarnaast zullen ook testen van diverse commerciële firma's en overheidsinstituten met elkaar worden vergeleken, teneinde voor de praktijk de meest geschikte test
te kunnen kiezen. De ontwikkeling en invoering van het kwaliteitsbeheersingssysteem zal
afgerond worden, waarbij er naar gestreefd wordt Sterlab-erkenning voor een groot aantal
testen te verkrijgen. De referentietaken ten aanzien van de regionale Gezondheidsdiensten
zullen op basis van het door de werkgroep Referentietaken opgestelde eindrapport zo
spoedig mogelijk verder worden geïmplementeerd.
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Over gebruik en onderhoud van de databank 'Pathogenen in mest' zal overleg met de SGD
gevoerd worden. Enkele onderdelen uit het beëindigde programma 170-IDzijn ondergebracht
in dit programma.
Debovengenoemde taken worden door LNVgefinancierd, met uitzondering vande diagnostiek
van visziekten en het im- en exportonderzoek.
Het volgende onderzoek wordt uitgevoerd:
- De afweer van de paling tegen Auguillicola crassus wordt gekarakteriseerd. Het onderzoek
wordt naar verwachting afgesloten met een promotie (LNV).
- Het onderzoek aan sterfte van in het wild levende dieren in samenwerking met het IBNDLO wordt gestart.
- Specifieke antigenen en antilichamen ten aanzien van M. paratuberculosis en M. bovis
worden ontwikkeld met behulp van recombinant-DNA-technieken en door de produktie
van monoclonale antilichamen (50% LNV, 50% extern).
- Adhesinen en toxinen van Staphylococcus aureus, een belangrijke veroorzaker van mastitis
worden gekarakteriseerd. De invloed van (patho)fysiologische factoren op de translokatie
van bacteriën en toxinen wordt in een pilot-experiment onderzocht (LNV).
- ELISA's voor Brucella abortus en Brucella melitensis en een huidtest met behulp van
brucelline worden gevalideerd (50% LNV, 50% extern).
- De overleving en ontwikkeling van Ostertagia ostertagi in faeces wordt onder veld- en
experimentele condities beschreven (LNV).
Er dient te worden beseft dat een belangrijke deel van de onderzoekcapaciteit ingezet wordt
voor projectmatige research van ziekteproblemen. Verder zal project 53 beëindigd worden in
verband met de GEO/TUBA operaties. Mogelijk zal het diagnostisch onderzoek van virusinfecties bij paarden worden overgedragen aan de GD's.
Andere relevante
programma's

63, 64, 65, 166, 221

Indicatie omvang

Totaal 31 mensjaar, waarvan 21 ten laste van LNV

Projecten

01
06
14
16
18
24
30
28
37
68
85
87
88
89
93

Diagnostiek en bijbehorend onderzoek van visziekten in verband met aquacultuur
(ID, O.L.M. Haenen)
Infectieziekten en intoxicaties bij de wilde fauna (ID,J.M. van Leeuwen)
Mycobacteriële infecties en sensitinen (ID, F.van Zijderveld)
Anaerobe infecties (ID, U. Vecht)
Algemeen bacteriologisch en taxonomisch onderzoek ten behoeve van dierziekteproblemen (ID, F.van Zijderveld)
Etiologische, immunologische en epidemiologische aspecten van mastitits (ID,
U. Vecht)
Brucellose (ID, T. Olijhoek)
Overleving pathogenen in drijfmest (ID,J.M. van Leeuwen)
Preventie en bestrijding van parasitaire ziekten bij landbouwhuisdieren (ID,
F. Borgsteede)
Rabiësdiagnostiek (ID,J.van Oirschot)
Dienstverlening en referentietaken (ID, D. van Zaane)
Dienstverlening en referentietaken (ID,J.Th. van Oirschot)
Dienstverlening en referentietaken (ID,J. Haagsma)
Dienstverlening en referentietaken (ID, J.M. van Leeuwen)
Diagnostisch onderzoek van dieren, inclusief im- en exportonderzoek (ID,
J. van Oirschot)
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Programma 169

Rijkskwaliteitscontrole van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

programmaleider

prof.dr. C.J.G. Wensing - ID-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 produkt.

Aanleiding

De inzet van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
vormt een substantiële bijdrage aan de bestrijding van dierziekten, aan de gezondheid en
hetwelzijn van dieren,aande kwaliteit vandierlijke produkten endaarmee aan de Nederlandse
exportpositie en de volksgezondheid.
Toezicht opde kwaliteit vangeleverde produkten isin het maatschappelijk verkeer noodzakelijk.
Dit programma omvat de werkzaamheden die samenhangen met de rijkskwaliteitscontrole in
het kader van de op 1mei 1987 operationeel geworden Diergeneesmiddelenwet en van de
Bestrijdingsmiddelenwet van 1962.

Doel

Dedoelstellingvanhet programma isomoponafhankelijkewijzeeen technisch-wetenschappelijke
ondersteuning te leveren aan de bewaking en de verbetering van de kwaliteit van de in
Nederland toe te passen diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik. Deze middelen dienen de opgegeven kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling en
de gestelde werking te bezitten en mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid van dieren.
Ter ondersteuning van deze wettelijke taak wordt expertise ontwikkeld en vindt onderzoek
ten behoeve van dossierbeoordeling, partijkeuring en de ontwikkeling van referentiematerialen en standaarden plaats.

Planning

Op basis van een in 1993 uitgevoerde evaluatie van de organisatie en uitwerking van deze
taak zal een aangepaste structuur ontwikkeld worden, waarbinnen dit programma wordt
uitgevoerd. In 1994 zal een nieuwe programmabeschrijving tot stand gebracht worden.
Ondertussen wordt de beoordeling van en advisering over produktdossiers voor de registratie
en toelating voortgezet en wordt een aantal immunologische middelen onderworpen aan
partijkeuring (wettelijke taak). Expertise voor het keuren van E.coli-, Clostridium- en
pasteurella-vaccins wordt ontwikkeld (onderzoek).

Andere relevante
programma's

249

Indicatie omvang

Totaal 21 mensjaar, waarvan 16ten laste van LNV

Projecten

81
82
83
84

Rijkskwaliteitscontrole van immunobiologische diergeneesmiddelen (ID,
C.J.G. Wensing)
Ontwikkelings- en standaardisatie-onderzoek met betrekking tot de rijkskwaliteitscontrole van immunologische diergeneesmiddelen (ID, C.J.G. Wensing)
Rijkskwaliteitscontrole van desinfectiemiddelen en insekticiden voor diergeneeskundig gebruik (ID, C.J.G. Wensing)
Rijkskwaliteitscontrole van farmaceutische diergeneesmiddelen (ID,C.J.G.Wensing)
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Programma 173

Instrumentatie en meettechnologie

programmaleider

dr.ir. F.W.H. Kampers - IMAG-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1996

Samenvatting

Het programma betreft onderzoek op meettechnologisch gebied, het ontwikkelen van
instrumenten, apparatuur en sensoren, en het uitvoeren van specialistische metingen ten
behoeve van landbouwkundig onderzoek.

Aanleiding

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.

Doel

Doel van het onderzoek is het vinden van adequate oplossingen voor meettechnologische en
instrumentele problemen die in de planperiode door landbouwkundige onderzoekers worden
aangekaart of vanuit de eigen expertise worden onderkend.

Planning

Een concrete planning isbinnen dit programma moeilijk te geven.Van de extern gefinancierde
projecten wordt het onderzoekonderwerp bepaald door de probleemstelling zoals die door
de opdrachtgever wordt ervaren. Het merendeel van deze projecten wordt afgehandeld op
volgorde van initialisatie. De prioriteitsstelling per project wordt bepaald aan de hand van de
urgentie en prioriteitsstelling van het onderzoek waarvoor het projectresultaat zal worden
gebruikt.
De door LNV gefinancierde onderzoekactiviteiten zullen zich in 1994voornamelijk richten op:
- nieuwe meetmethodieken voor bij het landbouwkundig onderzoek relevante parameters,
- onderzoek naar de bruikbaarheid van nieuwe technieken of apparatuur voortkomend uit
de algemene technologische vooruitgang,
- onderzoek naar de callibratiemogelijkheden van meetinstrumenten,
- algemene expertise-ontwikkeling noodzakelijk voor het nastreven van de doelstelling van
het programma.

Andere relevante
programma's

106

Indicatie omvang

Totaal 29 mensjaar, waarvan 14ten laste van LNV
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Programma 190

Literatuurdocumentatie

programmaleider

drs. H. Slijkhuis & drs. J.M. Schippers - PUDOC-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1995

Samenvatting

Het programma omvat activiteiten op het gebied van selecteren, beschrijven en inhoudelijk
ontsluiten van publikaties die vervolgens worden opgenomen in geautomatiseerde
informatiesystemen.

Aanleiding

De activiteiten binnen het programma behoren tot de kerntaken van het instituut. Een deel
van de activiteiten is een aan het instituut opgedragen wettelijke taak.

Doel

Dedoelstelling van PUDOC-DLO is in hoofdlijnen het leveren van wetenschappelijke (literatuur)
informatie op het gebied van landbouw, natuur en milieu. Kerntaken hierbij zijn:
a. opbouwen, onderhouden en bewaren van een collectie,
b. toegankelijk maken van die collectie,
c. leveren van wetenschappelijke informatie.
Het programma richt zich met name op het diepgaander ontsluiten en toegankelijk maken
van delen van de collectie.
Het leveren van wetenschappelijke informatie omvat ook het laden op en aanbieden via
AGRALIN (Agrarisch Literatuur Informatiesysteem Nederland) van bibliografische bestanden
die door derden worden geproduceerd en relevant zijn voor de gebruikers van AGRALIN.

Planning

De activiteiten in het programma vallen alle binnen de categorie 'gefinancierd door LNV'.
De activiteiten worden in 1994 gecontinueerd.
- De wenselijkheid en haalbaarheid van ontsluiting van artikelen uit praktijkgerichte
congresverslagen (proceedings) op landbouwkundig gebied worden onderzocht. Deze
gegevens zullen vervolgens toegevoegd worden aan het bestaande bestand ARTIK.
- Een inventarisatie en beoordeling van het potentieel aan relevante bestanden worden
gemaakt. Daaruit voortvloeiend zullen geschikte bestanden via AGRALIN voor gebruikers
toegankelijk worden gemaakt.

Andere relevante
programma's

191

Indicatie omvang

Totaal 5 mensjaar, ten laste van LNV
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Programma 191

Literatuurinformatie

programmaleider

drs. H. Slijkhuis & drs. J.M. Schippers - PUDOC-DLO

Aanvangsjaar

1992

Eindjaar

1995

Samenvatting

De activiteiten binnen het programma hebben betrekking op de beschikbaarstelling van
wetenschappelijke literatuurinformatie, veelal landbouwkundig maar ook op aanverwante
gebieden zoals natuur en milieu. Vooral geautomatiseerd literatuuronderzoek maakt deel uit
van dit programma.

Aanleiding

De activiteiten binnen het programma behoren tot de kerntaken van het instituut.

Doel

Dedoelstelling van PUDOC-DLO is in hoofdlijnen het leveren van wetenschappelijke (literatuur)
informatie op het gebied van landbouw, natuur en milieu. Kerntaken hierbij zijn:
- opbouwen, onderhouden en bewaren van een collectie,
- toegankelijk maken van die collectie,
- leveren van wetenschappelijke informatie.
De activiteiten binnen dit programma (SDI, retrospectief onderzoek) maken onderdeel uit van
de genoemde kerntaken.

Planning

- Ter uitbreiding van de mogelijkheden voor lokale opslag van literatuurgegevens is in 1993
onderzoek gestart. Het resultaat is een alternatief programma, dat in 1994 getest zal
worden in de produktie- en gebruikerssfeer. Deze activiteit wordt gefinancierd door het
Ministerie van LNV.
- Met betrekking tot de onderwerpsontsluiting worden in 1994 de activiteiten ten behoeve
van de ontwikkeling van een UAT (Unified Agricultural Thesaurus) voortgezet. Voor deze
activiteiten is de verdeelsleutel ten aanzien van de financiering: 80% LNV en 20% extern.
- De activiteiten op het gebied van ontwikkeling van informatieprodukten zullen in 1994
resulteren in een dendrologische databank (Dryade) die on-line beschikbaar zal zijn via
AGRALIN. Vervolgens worden activiteiten gestart om te komen tot Dryade op CD-ROM. De
financiering is 80% LNV en 20% extern. Tevens wordt de PROSEA-databank op CD-ROM
uitgebracht. Deze activiteiten vallen geheel ten laste van het Ministerie van LNV.
Het project AGRIRES (financiering: 50% LNV en 50% extern) wordt afgerond in 1993. Naar
verwachting zal een vervolgproject worden ontwikkeld, dat met name gericht zal zijn op
gebruikersonderzoek. Definanciering zal dezelfde structuur hebben als het afgeronde deel
van het project AGRIRES.

Andere relevante
programma's

190

Indicatie omvang

Totaal 10 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

191-1
191-2
191-3
191-4

Onderzoek naar referaat-formatterende software ten behoeve van opslag van
gegevens op pc's als aanvulling op CARDBOX-Plus (PUDOC, H.A. Besemer)
UAT,een universele landbouwkundige thesaurus (PUDOC, H. Slijkhuis)
Dryade, een dendrologische databank (PUDOC, B.F.M. Leemreize; Bibliotheek
LUW/PUDOC-DLO)
Ontwikkeling van een PROSEA-CD-ROM (PUDOC, H.A. Besemer)
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Programma 212

Onderzoektaken voortvloeiend uit voor de visserij van kracht zijnde
internationale en nationale wettelijke regelingen

programmaleider

drs. F.van Beek - RIVO-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Onderzoek wordt uitgevoerd ten dienste van de hantering van wettelijk vastgelegde beleidsinstrumenten op het gebied van visstandbeheer en van waarborging van volksgezondheidsen kwaliteitseisen.

Aanleiding

Het totale takenpakket van RIVO-DLO is deels van fundamenteel-strategische en deels van
toepassingsgerichte aard. De onderzoektaken die het RIVO-DLOjaarlijks dient uit te voeren
binnen voor de visserij geldende wettelijke kaders hebben overwegend een langlopend en
toegepast karakter. Deze taken worden verricht ten dienste van de uitvoering van in internationaal (EG) en nationaal kader te nemen maatregelen met betrekking tot de regulering
van de visserij-inspanningen, alsmede van uit internationale (EG) en nationale wettelijke
maatregelen met betrekking tot de waarborging van de kwaliteit van voedingsmiddelen, met
het oog op volksgezondheids- en kwaliteitseisen. Deze vraagstellingen zijn zowel inhoudelijk
als qua omvang aan relatief geringe veranderingen onderhevig, terwijl de planning van deze
werkzaamheden vooral beheersmatig van karakter is.
Hoewel in de komende jaren, gezien de verschuivingen in beleids- en maatschappelijke
ontwikkelingen, de nadruk vooral zal liggen op een verdieping en verbreding van de
fundamenteel-strategische taken binnen de programma's 243-RIVO en 244-RIVO, zal daarnaast
een adequate uitvoering van de wettelijke taken gegarandeerd moeten zijn, zowel voor wat
het jaarlijks daarvoor in te zetten gedeelte van de capaciteit betreft als voor het voor deze
werkzaamheden beschikbare budget.
De vraagstelling die aan het onderdeel regulering van de visserij ten grondslag ligt, is de
jaarlijkse beoordeling van de aanwezige visbestanden in relatie tot de uitgeoefende visserijdruk, met het oog op een tijdige advisering met betrekking tot wenselijke en noodzakelijke
beleidsmaatregelen, en om deze visbestanden doelmatig te beheren.
Ten aanzien van de waarborging van volksgezondheid en kwaliteitseisen gaat het om de
beoordeling van de invloed van waterverontreiniging op de kwaliteit van visserijprodukten,
inclusief invloeden uit de natuur zelf, die de kwaliteit van visserijprodukten negatief kunnen
beïnvloeden.

Doel

De doelstelling van het op het visstandbeheer gerichte onderzoek is,van jaar op jaar nauwkeurige schattingen te maken van aanwezige commerciële en niet-commercile visbestanden in
gebieden waar de Nederlandse visserij wordt uitgeoefend, alsmede van de omvang en
samenstelling van onttrekkingen door de Nederlandse visserij, teneinde daarmee de mogelijkheden te scheppen om door middel van populatiedynamische analyses verandering in de
vispopulaties te relateren aan veranderingen in de visserij. Deze doelstelling wordt voor wat
betreft het zichtbaar maken van door de visserij veroorzaakte veranderingen in aquatische
ecosystemen in hoofdzaak gefinancierd door het Ministerie van LNV. Voorts vormen de
verkregen gegevens de basis voor het internationale (EG) visstandbeheer.
De doelstelling van het op de volksgezondheid en kwaliteitgerichte onderzoek, isdoor middel
van jaarlijkse (spoorelementen, organische microverontreinigingen, radioactieve stoffen) of
wekelijkse (micro-organismen, biotoxinen) monitoringprogramma's zekerheid te verschaffen
over de veiligheid van visserijprodukten ten aanzien van de aanwezigheid van milieukritische
stoffen, microbiële verontreinigingen en biotoxinen. Het gaat hierbij enerzijds om de zorg
van het Ministerie van LNV voor de aanwezigheid van mogelijk schadelijke bestanddelen in
visserijprodukten, anderzijds om het zichtbaar maken (voor de waterbeheerder) van de
invloed van milieuverontreiniging op aquatische voedselketens.

Planning

In 1994 zal, naast het uitvoeren van routinebemonsteringen van visbestanden, getracht
worden in overleg met het visserijbedrijf en de EGtot een, aan de uitgangspunten genoemd
in de Structuurnota Zee- en Kustvisserij aangepast, programma te komen. Hierbij zal de
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financiering een doorslaggevende rol spelen. In 1994 zal de belangstelling vanuit het visserijbedrijf om aan de kosten bij te dragen, binnen het kader van het KAP, de opzet en uitvoering
van het LAC-monitoringsprogramma kunnen beïnvloeden. Het sanitaire onderzoek tenslotte
zal in 1994 op basis van een 50/50-verhouding door het Minsiterie van LNV en het visserijbedrijf gefinancierd moeten worden.
Andere relevante
programma's

243, 2i

Indicatie omvang

Totaal 18 mensjaar, waarvan 13 ten laste van LNV

Projecten

30.101
40.101
60.101
20.017
60.017

Monitoring van demersale visbestanden (RIVO, F.A. van Beek)
Monitoring van pelagische visbestanden (RIVO, A.A.H.M. Corten)
Monitoring van schelpdierbestanden (RIVO, M.R. van Stralen)
Monitoring van microverontreinigingen in visserijprodukten (RIVO,J. de Boer)
Sanitair schelpdieronderzoek (RIVO, R. Dijkema)

297

Programma 213

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

programmaleider

dr. K.B. Zwart - AB-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

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 vrije
handelsverkeer worden gebracht. Een ontheffing van verbodsbepalingen is dan noodzakelijk.
In deze situatie wordt de Ontheffingsbeschikking Verbodsbepalingen Meststoffen van kracht.

Doel

Het AB-DLO heeft als lid van de Commissie van Deskundigen inzake het Meststoffenbesluit bij
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

De invulling van dit nieuwe programma zal afhangen van de werkwijze van het op te richten
Bureau Meststoffenbesluit. Echter, naar het zich laat aanzien zal de invulling in grote lijnen
overeenkomen met de invulling van het voorgaande programma.

Andere relevante
programma's

50, 114, 146, 151,187, 224

Indicatie omvang

totaal 2 mensjaar, ten laste van LNV

Projecten

1034

Meststoffenbesluit (AB, K.B. Zwart)
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Programma 221

Produktie van vaccins, reagentia en diagnostica ten behoeve van
de dierhouderij

programmaleider

dr. P.Dokter - ID-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Samenvatting

Het programma verschaft middelen en diensten nodig voor de produktie van de, door het
ID-DLO te leveren, biotechnologische en dierlijke produkten, waarin het bedrijfsleven niet
voorziet, of niet in de gewenste kwaliteit kan voorzien, of waarvan de produktie onder de
directe verantwoordelijkheid van het Ministerie van LNV dient plaats te vinden.

Aanleiding

Het ID-DLOfungeert alsproduktie-eenheid voor debereiding vaneen breedscalavan produkten
en staat ter beschikking van de Minister van LNV in geval van een plotselinge noodzaak om
enig produkt te bereiden. De produkten zijn te karakteriseren als:
- noodzakelijk, dochvoor de industrie niet aantrekkelijk omte produceren vanuit commercieel
oogpunt, of,
- van zodanig belang, dat de overheid aanwezigheid en kwaliteit zeker wil stellen door het
instituut het monopolie voor de produktie te geven (bijvoorbeeld MKZ-vaccin en tuberculines).

Doel

De doelstelling iste voorzien in veterinaire reagentia, diagnostica en immunobiologische diergeneesmiddelen, waarin het bedrijfsleven niet voorziet, of niet in de gewenste kwaliteit kan
voorzien, of waarvan de produktie onder dedirecteverantwoordelijkheid van het Ministerie van
LNV dient plaats te vinden. Het programma beoogt verder een optimale samenwerking met
en ondersteuning van het DLO-onderzoek en een bijdrage aan de gezondheid van mens en dier.
Dete leveren prestatie is gekoppeld aan de vraag vanuit de doelgroepen. De wettelijke taak
(bijvoorbeeld stand-by-MKZ-vaccinproduktie, het produceren en beschikbaar houden van
tuberculines, ßruce//a-antigeen) wordt volledig gefinancierd door het Ministerie van LNV en
de dienstverlenende taak (overige diagnostica) wordt mede gefinancierd door derden (voornamelijk SGDen Rijksdienst voor Vee en Vlees) via de verkoop van produkten.

Planning

De produktietaken hebben een continu karakter. De belangrijkste produkten zijn:
- vaccins: mond- en klauwzeer, miltvuur, Pseudomonas aerugunosa, para-tbc;
- diagnostica: tuberculine, johnine, malleïne, brucelline, Brucella abortus- antigenen, FITCconjugaten en Elisa-componenten;
- biologische reagentia:staphylococcen-b-toxine,cavia-complement enhaemolytische amboceptor;
- bloedprodukten: SPF-runderbloed, miltvuur-hyperimmuunserum en diverse controle-sera.
Het implementeren van GMPwordt met krachtvoortgezet. Indat kaderzullen er250documenten
worden opgesteld. De registratiedossiers ten behoeve van de diergeneesmiddelenwet van
Para-tbc-vaccin en MKZ-vaccins zullen worden voltooid. De expertise voor de produktie van
MKZ-vaccin zal onderhouden worden conform de afspraak met het bestuur van het ID-DLO.
Het beheer en onderhouden van de noodvoorraad MKZ-vaccin wordt eveneens voortgezet,
tenminste tot de EGop adequate wijze in een alternatief voorziet. De charges tuberculine
worden in volume vergroot, waardoor het gebruik van proefdieren met circa 30% (cavia's en
muizen) kan worden teruggebracht.
Onderzoek wordt verricht om de GMP-documenten en registratiedossiers te kunnen voltooien
(zie hierboven). Tevens wordt onderzoek verricht aan een computer-gestuurd weeg/doseringssysteem dat moet resulteren in het kunnen afvullen van grotere charges tuberculine, en
tenslotte wordt een aantal ELISA-componenten produktierijp gemaakt.

Andere relevante
programma's

63, 64, 65, 66, 166, 168

Indicatie omvang

Totaal 19 mensjaar, waarvan 9ten laste van LNV

Projecten

46.1

Produktie van mond- en klauwzeer-antigeen en -vaccins inclusief noodvoorraad
(ID, Ph.van der Heyden)
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71
73
76

Produktie van virologische diagnostica en begeleiding van het gebruik (ID,
I. Kramps)
Produktie van tuberculine en overige biologicals (ID, P. Dokter)
Onderzoek kwaliteitsbewaking (ID, Ph.van der Heyden)

300

Programma 238

Diagnostiek, produktie en service gewasbescherming

programmaleider

prof.dr. J.A. van Veen - IPO-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

De werkzaamheden in het kader van dit programma hebben het karakter van dienstverlening
gebaseerd op resultaten van het onderzoek van IPO-DLO. Het betreft hier de produktie van
ondermeer antisera, inocula en feromonen. Voorts is in het programma opgenomen de
dienstverlening ten behoeve van het Ministerie van LNV, DLO-instellingen, andere instituten,
keuringsdiensten en het bedrijfsleven.

Aanleiding

De aanleiding voor dit programma vloeit voort uit de dienstverlenende taak die het IPO-DLO
heeft ten behoeve van werkzaamheden voor het Ministerie van LNV, DLO-instellingen, andere
instituten, keuringsdiensten en het bedrijfsleven.

Doel

- Dienstverlening aan andere instituten, keuringsdiensten en het bedrijfsleven op grond van
de dienstverlenende taak ten behoeve van het Ministerie van LNV.
- Produktie van inocula, antisera, feromonen en monoclonale antistoffen.
- Het uitvoeren van rassentoetsingen.

Planning

Conform de omschrijving van doel en inhoud zal het programma worden gecontinueerd.

Andere relevante
programma's

n.v.t.

Indicatie omvang

Totaal 6 mensjaar, waavan 1ten laste van LNV

Projecten

80001
80002
80003
80004

DPS-produktie inocula, antisera en feromonen (IPO,J.A. van Veen)
Dienstverlening ten behoeve van het Ministerie van LNV (IPO,J.A. van Veen)
Rassentoetsingen (IPO,J.A. van Veen)
Dienstverlening Chemisch Laboratorium (IPO, C.H. van Silfhout)
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Programma 239

Boekhouding en periodieke rapportage

programmaleider

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

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1997

Samenvatting

Het programma houdt zich bezig met boekhoudkundige en (milieu)technische gegevens over
de financieel-economische en technisch-economische ontwikkelingen, waarbij gegevens over
de positie van bedrijven in de land- en tuinbouw, bosbouw en visserij regelmatig worden
verzameld enbewerkt. Dezegegevenswordentevensgeanalyseerd engebruikt in prognotiserend
onderzoek. Doel is om het beleid van de EG,de nationale overheid, het georganiseerd
bedrijfsleven, en het landbouw-economisch en ander onderzoek te voorzien van basisgegevens.

Aanleiding

De overheidsbemoeienis met de agrarische sector is relatief groot. Voor de ontwikkeling en
evaluatie van het landbouw- en visserijbeleid, zowel op EG-niveau als nationaal niveau, wordt
door de beleidspartners regelmatige informatie over de financieel-economische en technischeconomische ontwikkeling en de positie van de bedrijven noodzakelijk geacht. Centraal in de
probleemstelling staat de behoefte aan inzicht in de feitelijke financieel-economische
ontwikkeling en de verklaring van de achtergronden hiervan.

Doel

Het programma behoort tot de categorie wettelijke en dienstverlenende taken. LEI-DLO heeft
de verplichting jaarlijks aan de EGde bedrijfsresultaten en financiële positie voor tenminste
1500 bedrijven door te geven. Naast de verplichte informatie voor de EGzijn ook data nodig
over hoeveelheden van produktiemiddelen en Produkten, met name over milieubelastende
inputs per teelt en over de inkomens buiten bedrijf. 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. Het betreft deels een wettelijke verplichting
tot rapportering aan het EG-informatienet voor land- en tuinbouwbedrijven.
Voor de nationale overheid en het bedrijfsleven worden boekhoudingen van bosbouw- en
visserijbedrijven gevoerd. Ook hier is de doelstelling inzicht te geven in de economische
ontwikkelingen en het verschaffen van een basis voor onderzoek in andere programma's van
LEI-DLO. Het programma draagt door regelmatige informatie over de achtergronden van de
ontwikkelingen op financieel-economisch en technische-economische gebied bij aan de
ondersteuning bij beleidsvorming.
Financieel-economische ontwikkelingen en de positie van agrarische bedrijven
Dit onderdeel hoort wat betreft destatistische informatie over deontwikkelingen 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
inkomstenvan buiten de landbouw envan kleinere bedrijven. LEI-DLOverzamelt reeds gegevens
over neveninkomsten, maar het voldoet nog niet aan de laatste wens.
Ontwikkeling vantechnisch-economische relaties in agrarische bedrijven
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. Daarbij dienen van zoveel mogelijk bedrijven gegevens per gewas (kostenplaatsen)teworden verzameld.Voor debosbouw worden particuliere bedrijven geadministreerd.
Uitbreiding van de steekproef tot overheidsobjecten wordt wenselijk geacht. Behalve aan bos
dient ook aandacht te worden besteed aan de (beheerskosten en functies van de) overige
natuurlijke terreinen.
Fundamenteel en toegepast onderzoek op economisch en produktietechnisch terrein
De activiteiten binnen het programma worden afgestemd op de informatie die in de komende
jaren nodig zal zijn. Ook de in de toekomst beschikbare technologie en de houding van de
deelnemers met betrekking tot het aanleveren van gegevens benvloedt de kwaliteit van deze
informatie. Het streven is het LEI-boekhoudsysteem met het daarbij behorende deelnemersverslag richtinggevend te doen zijn voor deze activiteiten in de agrarische sector. Het LEIboekhoudsysteem zalverderworden ontwikkeld,zowel met betrekkingtot de gebruikerswensen
als de efficiency van verzameling en verwerking van de gegevens (Boekhouding 2000). Naar
de verslaggeving (inclusief inpassing van onderzoekresultaten) wordt een theorie-vormend
onderzoek voorzien. Voor beide onderwerpen isstrategische inzet nodig.
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Beleidsontwikkeling voor de agrarische sector
Concurrentiekracht en continuïteit van bedrijven en sector zijn randvoorwaarden bij het te
voeren milieubeleid. Bij de beslissingen op bedrijfsniveau over continuteit isde financiële
positie van de bedrijfsopvolger mede van doorslaggevende betekenis. Het voornemen is
periodiek de kennis over dit onderwerp te actualiseren. Daartoe behoort ook de kennis over
de fiscale positie. Voor de beoordeling van beleidsmaatregelen voor de financiële positie en
de continuïteit van de bedrijven en de uitwerking daarvan op de continuïteitsmogelijkheden
van de sector is een theorievormend onderzoek voorzien.
Planning

Gedurende het gehele jaar worden boekhoudingen bijgehouden. Rapportering van definitieve
uitkomsten in de Periodieke Rapportage en aan de EGvindt in het eerste kwartaal plaats.
Ook de bedrijfskeuze wordt in dat kwartaal uitgevoerd. Inde zomer verschijnen het LandbouwEconomisch Bericht en Visserij in Cijfers. In december worden prognoses en ramingen van
inkomens gepubliceerd. Voor een compleet overzicht van de publikaties wordt verwezen naar
de LEI-uitgave 'Het LEI-boekhoudnet van A tot Z'.
Theorie-vormend onderzoek op het terrein van de verslaggeving (verwerking van financiële
informatie door boeren en tuinders) is gewenst. In 1994 zal verdere invulling plaats moeten
vinden van het project Boekhouding 2000, dat moet leiden tot verbeterde software voor het
verzamelen en bewerken van de gegevens. Eveneens naar aanleiding van de rapportage van
de visitatiecommissie zal in 1994 bezien worden of samenwerking mogelijk is met de
Economie ResearchServicevan de USDA,ter ondersteuning van internationaal beleidsonderzoek.

Andere relevante
programma's

85, 104, 112, 157, 242, 245, 248

Indicatie omvang

Totaal 101 mensjaar, waarvan 91 ten laste van LNV

Projecten

20101
30102
30103
30104
50101
40101
40305
40101
40915
40304
30105
11302
30301
30301
30301
30303
30310
40301
40302
40303
40306
50301
50302
50303
50304
50305
30311
30312

Bedrijfsuitkomsten particuliere bosbouw (LEI,J. Luijt)
Samenstelling boekhoudnet landbouwbedrijven (LEI,J.P.M. van Dijk)
Bedrijfsuitkomsten landbouwbedrijven (LEI,J.P.M, van Dijk)
Financiële positie landbouwbedrijven (LEI,J.P.M, van Dijk)
Bedrijfsboekhouding kottervisserij (LEI,C. Taal)
Jaarlijks onderzoek naar de rentabiliteit en de financiering van tuinbouwbedrijven
(LEI, A. Boers)
Het opstellen van normen voor de waardering van duurzame produktiemiddelen
en veldinventaris (LEI,A. Boers)
Samenstellen en representativiteit van het tuinbouwboekhoudnet (LEI,A. Boers)
Documentatie voor specifieke onderzoekprojecten (LEI,A. Boers)
De betekenis van de continuïteit van de bedrijven voor de continuteit van de
sector (LEI, M. Mulder)
Boekhouding-2000 (LEI, G. Beers)
Raming sectorindex (LEI,C. van Bruchem)
Prognose bedrijfsuitkomsten akkerbouw- en veehouderijbedrijven (LEI,K.J. Poppe)
Langjarige ontwikkeling rentabiliteit van akkerbouw- en veehouderijbedrijven
(LEI, K.J. Poppe)
Bedrijfsuitkomsten en financiële positie: analyse definitieve uitkomsten (LEI, K.J.
Poppe)
Beheer en analyse EG-infonet (LEI, K.J. Poppe)
Financiële positie jonge boeren en bedrijfsovername (LEI,G.S. Venema)
Ramingen van bedrijfsuitkomsten tuinbouwbedrijven (LEI,A. Boers)
Langjarige ontwikkeling van de rentabiliteit en produktiviteit tuinbouwbedrijven
(LEI, B.M.M. Kortekaas)
Opstelling geaggreerde sectorrekening glastuinbouw (LEI, B.M.M. Kortekaas)
Financieel-economisch bedrijfsmodel opvolging (LEI, B.M.M. Kortekaas)
Visserij in cijfers (LEI,W. Smit)
Bedrijfsresultaten kottervisserij (LEI, H. Harmsma)
Bedrijfsresultaten mosselcultuur (LEI, H. Harmsma)
Automatisering boekhouding visserij (LEI,W. Smit)
Onderzoek financiële positie kottervisserij (LEI,W.P. Davidse)
Fiscale positie agrarische ondernemer (LEI,G.S. Venema)
Rentabiliteit loonwerksector (LEI, L.B. van der Giessen)
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Programma 249

Bewakingvandekwaliteit enveiligheidvanland-en tuinbouwprodukten

programmaleider

dr. H. Herstel - RIKILT-DLO

Aanvangsjaar

1994

Eindjaar

1998

Samenvatting

Het programma behelst de volgende wettelijke en dienstverlenende taken:
- ondersteuning van het departementale opsporingsbeleid;
- toezicht op en borging van elders verricht controle-onderzoek;
- interne borging en ontwikkeling van referentiematerialen;
- onderzoek in het kader van certificering en arbitrage;
- deelname in (inter)nationale werkgroepen en commissies met betrekking tot harmonisatie
en normalisatie van analysemethoden, wetgeving en voedingsbeleidsadvisering;
- onderzoek ten behoeve van de consumentenorganisaties;
- direct beleidsonderbouwend analytisch onderzoek bij onder andere calamiteiten.
- uitvoering van taken in het kader van het Nationaal Plan Kernongevallen bestrijding (NPK)
en instandhouding van het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel (LMRV).

Aanleiding

In het programma iseen groot deel van dewettelijke en dienstverlenende taken van het RIKILTDLO opgenomen. De overige taken zijn in andere RIKILT-programma's opgenomen, te weten:
1. In programma 179-RIKILT:
- dossierbeoordeling van diergeneesmiddelen en veevoederadditieven.
2. In programma 181-RIKILT:
- ontwikkeling en beheer van de databanken KAP en COBA,
- toelating en registratie van meststoffen.
Een belangrijk middel ter bewaking van de kwaliteit en veiligheid van agrarische produkten is
de opsporing en controle. Sinds de oprichting is het RIKILT-DLO door het Ministerie van LNV
aangewezen voor het controleren van agrarische produkten op de wettelijke normen. Dit is
van groot belang voor het bevorderen van de afzet en het garanderen van de veiligheid. De
normen hebben betrekking op samenstellingseisen entoleranties 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.
Voor een deel wordt door middel van microscopische, microbiologische of analytisch chemische
analyse door het RIKILT-DLO zelf onderzocht of produkten aan de gestelde eisen voldoen.
Voor een deel wordt dit onderzoek door andere laboratoria verricht maar het geschiedt dan
onder (rijks)toezicht of borging van het RIKILT-DLO. Onderzoek met een sterk routinematig
karakter wordt uitbesteed en onder borging van het RIKILT-DLO verricht.
Behalve in het kader van de directe opsporing en controle worden land- en tuinbouwprodukten
ook onderzocht ter ondersteuning van het departementale beleid. Zo worden op basis van
een overeenkomst tussen het Ministerie van LNV en de Consumentenbond levensmiddelen,
zoals deze aan de consument worden aangeboden, op kwaliteitsaspecten onderzocht.
Als analytisch expertisecentrum van LNV wordt het RIKILT-DLO ingeschakeld bij calamiteiten
(Tsjernobyl, loodaffaire, toxine in mosselen, asbest in veevoeder). In een aantal gevallen
treedt het RIKILT-DLO op als arbitrage- of herkeuringslaboratorium. Ook worden desgevraagd
soms, na onderzoek, certificaten afgegeven met betrekking tot de (microscopische) samenstelling of (radioactieve) contaminatie van produkten.
Het isvan belang dat bij dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van internationaal geharmoniseerde, genormaliseerde en gevalideerde analysemethoden. RIKILT-deskundigen nemen
daarom deel in diverse EG-,CEN-, NNI-, ISO- en Warenwets-werkgroepen en -commissies.
Ter ondersteuning van het departementale voedingsbeleid wordt onderzoek van voedingsmiddelen verricht ten behoeve van het Nederlandse Voedingsstoffenbestand (NEVO) en treedt
een RIKILT-medewerker op als ambtelijk lid van de Voedingsraad.

Doel

Doelstelling van het programma isom na te gaan of door de opdrachtgevers aangeboden
monsters van agrarische produkten aan de normen voldoen. Constatering van afwijkingen

304

kan leidentot gerichte inspectie encontrolevanverdachte producenten.Frauduleuze handelingen
en schadelijke of gezondheidsbedreigende produkten komt men via betrouwbare analyseresultaten op het spoor. Strafmaatregelen worden, door analyseresultaten van monsters die
niet aan de eisen voldoen, onderbouwd.
Het onderzoek voor de consumentenorganisaties draagt ertoe bij dat vergelijking van
kwaliteit van produkten (meestal levensmiddelen) zoals die direct aan de consument worden
aangeboden, mogelijk wordt.
In verband met de fall-out-problematiek zijn het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) en, in
het kader van de Civiele Verdediging, het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel (LMRV)
opgezet. Het NPK is onderdeel van een interdepartementale infrastructuur met als doel het
hoofd te kunnen bieden aan ongevallen met kerncentrales. Het LMRV iseen rechtstreekse
opdracht van LNV. De doelstelling van LMRV/NPK is het instandhouden en regelmatig toetsen
van een infrastructuur die het mogelijk maakt adequaat te reageren op kernongevallen en
mogelijke problematiek van fall-out.
Planning

Algemeen
De planning van het onderzoek komt zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgevers tot
stand. In dit overleg wordt het onderzoek geëvalueerd in zowel kwantitatieve zin (aantallen
monsters, tijd en geldbesteding) als in kwalitatieve zin (resultaten, conclusies). Gezien het
bijzondere karakter (opsporing, interventie) is lange-termijnplanning in sommige gevallen
slechts globaal mogelijk.
Financiering
Voor het onderzoek voor de AID is door het Ministerie van LNV een budget gealloceerd. In
het kader van de extra aandacht voor het gebruik van groeistimulerende middelen wordt
hiervoor door de AID een apart bedrag beschikbaar gesteld.
Onderzoek in het kader van het Nationaal Plan Overige Stoffen wordt door de RVV betaald.
Ditzelfde geldt voor onderzoek voor het VIB. Door MKV wordt jaarlijks een budget ter
beschikking gesteld voor onderzoek voor de Consumentenbond.
De EGbetaalt onderzoek in het kader van Voedselhulp. Onderzoek in het kader van arbitrage,
herkeuring en het afgeven van certificaten geschiedt tegen betaling.
Over de financiering van het overige onderzoek in het kader van dit programma en de
wettelijke en dienstverlenende taken in het algemeen vindt overleg plaats met DWT.
Specifiek voor 1994
- De oprichting van het COKZ zal leiden tot een nieuwe opzet van het toezicht en de
borging van de zuivel- en melkcontrole.
- De consumentenorganisatie Konsumenten Kontakt zal vanaf 1-1-1994 niet meer bestaan.
Dit zal van invloed zijn op het totaal van dit onderzoek.
- De uitbreiding van de certificering van analysemethoden door Sterlab zal veel aandacht
krijgen.
- DefusievanAID en ECD,de oprichting van een Nederlands Controle Bureau Levensmiddelen
en de toenemende EG-wetgeving zal geleidelijk de controle en het toezicht op de controle
wijzigen.

Andere relevante
programma's

179, 180, 181,182, 183

Indicatie omvang

Totaal 31 mensjaar, waarvan 26 ten laste van LNV

Projecten

312.0000
313.0000
311.0000
xxx

Borging van RIKILT-werkzaamheden (RIKILT, P.H.U. de Vries)
Borging externe laboratoria (RIKILT,A.H. Roos)
Bewaking van de kwaliteit van land- entuinbouwprodukten op basisvan wettelijke
regelingen (RIKILT,J.de Jong)
Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel (LMRV) en Nationaal Plan
Kernongevallenbestrijding (NPK)
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Bijlage 3: Programma's beëindigd in 1993
Nr.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
13
23
28

30
32
33
34
35
36
38
39
41
49
55
70
73
74
77
79
80
81
82
83
86
87
88
89
108
133
136
141
142
150
152
153
154
155
156
160
167
170
189

Titel
Bodembiologie
Fysisch bodembeheer
Bodemverontreiniging, bodembescherming en bodemsanering
Bestrijdingsmiddelen in bodem en water: aquatische ecotoxicologie
Ontwikkeling en operationalisering van een modelinstrumentarium ten behoeve van
het waterbeheer in het landelijk gebied
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
GIS-onderzoek
Onderzoek naar aardkundige, historisch-geografische, landschapsecologische en
belevingsaspecten van het landschap
Plantenveredelingsonderzoek bij siergewassen en houtige gewassen, gericht op
duurzame resistentie, verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van efficiënte
veredelingsmethoden
Gewasfysiologie, opbrengstvorming en produktkwaliteit
Plantenfysiologie en produktkwaliteit
Bodemecologische aspecten van gewasbescherming
Fysiologische aspecten van gewasbescherming
Kwantitatieve ecologie ten behoeve van gewasbescherming
Biologische bestrijding van plagen
Detectiemethoden gewasbescherming
Ecologische aspecten gewasbescherming
Gewasbeschermingsonderzoek naar resistentie tegen ziekten en plagen
Methodenonderzoek op populatieniveau, biométrie en biosystematiek
Agrotechnologie en agribusiness
Fokkerij
Beschikbaarheid nutriënten uit veevoeders in het maagdarmkanaal
Nutriëntenbenutting en behoeftebepaling
Kwaliteit en veiligheid van vlees
Mestverwerking
Milieu- en mensvriendelijke visserij vanuit technisch perspectief
Beheersgericht biologisch en ecologisch onderzoek
Aquacultuuronderzoek
Milieugericht visserijonderzoek
EG-en overig internationaal landbouw-, handels- en ontwikkelingsbeleid:
voorbereidend en evaluerend economisch (model-) onderzoek
Regionaal en nationaal beleid; beleidsonderbouwend en -evaluerend onderzoek
Rentabiliteit, produktiviteit, inkomensvorming en -besteding en financiële positie
Agrarische structuur en positie agrarische beroepsbevolking
Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot land en water: institutionele
ondersteuning en methodenontwikkeling, modelonderzoek en toepassingen
Moleculaire biologie gewasbescherming
Luchtverontreinigingsonderzoek
Toepassingvantechnologie en informatica indepluimveehouderij en pluimveeverwerking
Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot dierlijke produktie
Mestbehandeling op de boerderij
Ontwikkeling en praktijkbeproeving van volièrehuisvestingssystemen voor leghennen
Toegepast landinventariserend en -evaluerend onderzoek op het gebied van bodem,
water en systeembeschrijvingen
Onderzoek, advisering en beheer Informatietechnologie
Ontwerp, nieuwbouw van onderzoekaccommodatie Landbouwkundig Onderzoek
Boekhouddocumentatie en verslaggeving van bedrijfsuitkomsten
Diagnostiek, produktie en service gewasbescherming en luchtverontreiniging
Produktie van vaccins en diagnostica ten behoeve de van dierhouderij
Toxicologie en milieu
Wettelijke en dienstverlenende taken op het vlak van kwaliteitsbewaking van landen tuinbouwprodukten
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192
195
197

Publikatieondersteuning
Beoordeling van de landbouwkundige werkzaamheid van meststoffen en hun
milieueffecten
Toekomstverkenningen bos en natuur
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Bijlage 4: Lijst met afkortingen
AB
AFRC
AGRALIN
AID
AIO
AIR
ANF
AT
ATO
BION
CABO
CAD
CBS
CBT
CDI
CGIAR
CGN
CIHEAM
CIMMYT
CIP
CLM
CLS
COVP

COWT
CPB
CPRO
CV
DGIS
DLO
DWT
EFTA
EG
ESA
ESF
EUR
FAL
FAO
GATT
GC
GLW
GPP
IAC
IAEA
IB
IBC-TNO
IBN
ICARDA
ICES
ID
UTA
1KB
IKC
ILOB-TNO
IMAG
INRA
INSP-LO

DLO-Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek
Agricultural and Food Research Council
Agrarisch Literatuurinformatiesysteem Nederland
Algemene Inspectiedienst
Assistent in opleiding
Agro-lndustrial Research
Anti-nutritionele factor
Directie Akker- en Tuinbouw
DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek
Stichting Biologisch Onderzoek Nederland
DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (samengevoegd met IB-DLO tot
AB-DLO per 1november 1993)
Computer-aided design
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen in Nederland
DLO-Centraal Diergeneeskundig Instituut (samengevoegd met COVP-DLO, IVO-DLO
en IVVO-DLOtot ID-DLO per 15 december 1993)
Consultative Group on International Agricultural Research
Centrum voor Genetische Hulpbronnen in Nederland
Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes
Centra Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo
Centra Internacional de la Papa
Centrum voor Landbouw en Milieu
Closed loop spraying system
DLO-Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehouderij
'Het Spelderholt' (samengevoegd met CDI-DLO, IVO-DLO en IWO-DLO tot ID-DLO
per 15 december 1993)
Centrum voor Onderzoek van Weefselkweek in de Tuinbouw
Centraal Planbureau
DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek
Civiele verdediging
Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking
Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Directie Wetenschap en Technologie
European Free Trade Association
Europese Gemeenschap
European Space Agency
European Science Foundation
Erasmusuniversiteit Rotterdam
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (Braunschweig)
Food and Agriculture Organization of the United Nations
General Agreement on Tariffs and Trade
Gaschromatografie
DLO-Groep Landbouwwiskunde
Geïntegreerde plantaardige produktie
Internationaal Agrarisch Centrum
International Atomic Energy Association
DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (samengevoegd met CABO-DLO tot
AB-DLO per 1 november 1993)
TNO-lnstituut voor Biotechnologie en Chemie
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas
International Council for the Exploration of the Sea
DLO-Instituut Onderzoek Veehouderij en Diergezondheid
International Institute for Tropical Agriculture
Integrale ketenbeheersing
Informatie- en Kenniscentrum
TNO-lnstituut voor Voeding en Fysiologie van Landbouwhuisdieren
DLO-Instituut voor Milieu- en Agritechniek (voorheen DLO-Instituut voor
Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen)
Institut National de la Recherche Agronomique
Informaticastimuleringsplan landbouwkundig onderzoek
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IPO
ISHS
ISNAR
ISRIC
IT
IUCN
IVO

DLO-lnstituut voor Planteziektenkundig Onderzoek
International Society of Horticultural Science
International Service for National Agricultural Research
International Soil Reference Information Center
Informatietechnologie
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
DLO-lnstituut voor Veeteeltkundig Onderzoek, 'Schoonoord' (samengevoegd met
CDI-DLO, COVP-DLO en IVVO-DLO tot ID-DLO per 15 december 1993)
IWO
DLO-lnstituut voor Veevoedingsonderzoek (samengevoegd met CDI-DLO,COVP-DLO,
en IVO-DLO tot ID-DLO per 15 december 1993)
KAP
Kwaliteitssystemen voor agrarische produktieketens
Kwaliteitsprogramma Agrarische Produkten
KNAW
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen
KUN
Katholieke Universiteit Nijmegen
LBO
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
LCA
Life cycle analysis
LEI
DLO-Landbouw-Economisch Instituut
LNV
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
LUW/LU
Landbouwuniversiteit Wageningen
MIS
Managementinformatiesysteem
MKV
Directie Milieu, Kwaliteit en Voeding
MLNV
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
NAK
Nederlandse Algemene Keuringsdienst
NARS
National agricultural research system
NATO
North Atlantic Treaty Organization
NBLF
Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna
NBP
Natuurbeleidsplan
NIPG-TNO Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg
NIR
Near infra red (spectroscopy)
NMR
Nuclear magnetic resonance
NRLO
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
OECD
Organization for Economic Cooperation and Development
OIE
Office International des Epizooties
OR
Directie Openluchtrecreatie
OSL
Directie Ontwikkelingssamenwerking Landbouw
PAGV
Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond
PAK
Polycylische aromatische koolwaterstof
PB
Proefstation voor de Boomteelt
PBB
Proefstation voor de Boomteelt, Boskoop
PBN
Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
PC
Proefstation voor de Champignoncultuur
PCB
Polychloorbifenol
PCLB
Programmacommissie Landbouwbiotechnologie
PFW
Proefstation voor de Fruitteelt, W i l h e l m i n a d o r p
PHLO
Post hoger landbouwonderwijs
PR
Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij
PTG
Proefstation voor Tuinbouw onder Glas
PUDOC
DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie
PV
Proefstation voor de Varkenshouderij
PVV
Produktschap voor Vee en Vlees
PWS
Provinciale Waterstaat
RFLP
Restriction f r a g m e n t length polymorphism
RGD
Rijks Geologische Dienst
RIKILT
DLO-Rijks-kwaliteitsinstituut voor land- en t u i n b o u w p r o d u k t e n
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
RIVO
DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
RIZA
Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater
RS
Remote sensing
RUG
Rijksuniversiteit Groningen
RUL
Rijksuniversiteit Leiden
RUU
Rijksuniversiteit Utrecht
RVV
Rijksdienst voor Keuring vanVeeen Vlees
RWS
Rijkswaterstaat
SBB
Staatsbosbeheer
SC
DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek vanhet Landelijk Gebied
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SOW
STD
STIGAS
SURF
SWOKA
TA
TFDL
TNO
TUD
TUE
TUT
UvA
UPOV
VD
VOA
VROM
VU
V&W
VZ
WVC

Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening
Life Sciences and Technologies for Developing Countries
Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren
Samenwerkende Universitaire Rekenfaciliteiten
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumentenaangelegenheden
Technologisch aspectenonderzoek
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 tot bescherming van kweekprodukten
Veterinaire Dienst
Vereniging voor Bedrijfskunde
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Vrije Universiteit
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directie Veehouderij en Zuivel
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
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