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n heel wat geld in de ondersteuBoerenbond investeert al vele jare
rijven. Ook voor de vele projecten
ning van proefcentra en proefbed
onderzoeksinstellingen momenwaarmee allerlei organisaties en
middelen ter beschikking. In dit
teel bezig zijn, stelt de organisatie
licht op werpen, kwestie dat
dossier willen we daar wat meer
wers, weten waar het geld van
jullie, onze leden-land- en -tuinbou
besteed.
Boerenbond onder meer aan wordt
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WAARAAN BESTEEDT BOERENBOND ZIJN GELD?
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Georges Van Keerberghen, ondervoorzitter van Boerenbond, is al vele jaren verantwoordelijk voor de betoelaging die onze organisatie geeft aan proefcentra en onderzoeksinstellingen allerhande. Ook voor de cofinanciering bij allerlei projecten is hij de contactpersoon bij uitstek. Als je weet dat Boerenbond hiervoor ongeveer 1 miljoen euro per jaar
uittrekt, leek het ons nuttig om hem hierover eens aan de tand te voelen. Hij gaf ons
graag inzage in zijn aanpak. – Bart Vleeschouwers
Boerenbond geeft elk jaar heel wat geld
aan proefcentra, onderzoeksinstellingen
en projecten. Wat is de bedoeling van zo’n
investering?
“Boerenbond stelt inderdaad al vele jaren
middelen ter beschikking voor het onderzoek in de land- en tuinbouw. Lang
geleden deden de landbouwconsulenten
van Boerenbond zelf nog veldproeven en
praktijkonderzoek. Daar waren een
aantal consulenten zowat voltijds mee
bezig. In de tuinbouw betaalden we dan
weer het loon van de directeur van de

verschillende proeftuinen. Van projectsubsidiëring was toen nog geen sprake.
Maar de tijden veranderen en Boerenbond maakte op een bepaald moment de
keuze om niet meer zelf met onderzoek
bezig te zijn en zich toe te leggen op
wetgeving, bedrijfseconomie en belangenverdediging. Daarbij werd gestopt met
de eigen praktijkproeven en moesten de
proeftuinen in de tuinbouw zelf hun
personeelskosten betalen. Om opnieuw
middelen ter beschikking te stellen voor
het onderzoek, besliste men om een
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onderzoeksfonds op te richten in de
schoot van HBB vzw en gefinancierd
vanuit de Boerenbondholding MRBB.
Momenteel is dat ongeveer 1 miljoen
euro per jaar. ”
Hoe gebeurt de toewijzing van dit geld?
“Daarvoor werken we in drie ongeveer
even grote pakketten: een eerste derde
gaat naar de proefcentra voor de plantaardige sector, de akkerbouw en de
tuinbouw dus. Verder gaat ongeveer een
derde naar onderzoek in de dierlijke

En hoe zit het dan met dat laatste derde,
de cofinanciering van projecten?
“Dat is iets recenter. Tegenwoordig geeft
de overheid – de Vlaamse, de provinciale
of de Europese – bijna geen structurele
toelagen meer. Voor alle subsidies moet
je tegenwoordig een projectaanvraag
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Boerenbond trekt elk jaar ongeveer 1 miljoen euro uit voor de betoelaging van proefcentra en
onderzoeksinstellingen en de cofinanciering van projecten.

Er zit een grote
verscheidenheid in de
manier waarop we onze
financiële steun toewijzen.
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Worden er bijzondere voorwaarden gesteld bij deze betoelaging?
“Eigenlijk niet echt. We willen alleen dat
de proefcentra en de onderzoeksinstellingen meer samenwerken en zo veel
mogelijk ook hun onderzoek toetsen aan
de praktijk. Vroeger gebeurde het nogal
eens dat de verschillende centra mekaar
echt beconcurreerden en vaak dezelfde
proeven deden, wat natuurlijk een serieus verlies aan middelen met zich meebracht. We zien gelukkig dat er tegenwoordig veel betere afspraken worden
gemaakt en dat de proeven op elkaar
afgestemd worden om dubbel werk te
vermijden.
Ook de vraag om boeren en tuinders te
betrekken bij de proeven en zelfs bij het
meer fundamentele onderzoek, begint
ook resultaat op te leveren. Onze wetenschappers en onderzoekers kunnen zich
niet meer verschansen in hun ivoren

Krijgt iedereen dan die toelage?
“Neen, dat gaat niet. In de wereld van het
onderzoek heeft men intussen door dat
er bij Boerenbond geld te vinden is en het
aantal aanvragen voor steun is explosief

© ILVO

Hoezo?
“Dat komt in de eerste plaats omdat er in
de plantaardige sector verschillende
Vlaamse proefcentra bestaan waar
praktijkonderzoek gecoördineerd wordt.
Wij verdelen ons pakket volgens dezelfde
verdeelsleutel als de verdeling uit het
departement Landbouw en Visserij. Dat
heeft als grote voordeel dat er dan niet
gezeurd wordt dat de ene meer krijgt dan
de andere. Het departement gaat immers
uit van een aantal objectieve criteria.
In de dierlijke sector heeft men echter
dergelijke proefcentra niet. Als we daarvoor ook centen willen reserveren, moeten we op een andere manier te werk
gaan. Daarom besteden we zelf onderzoeksprojecten uit bij verschillende
onderzoeksinstellingen. Dit heeft dan
weer het voordeel dat we zelf bepalen
welk onderzoek er moet gebeuren.
Meestal zijn dit dan ook thema’s die
syndicaal en maatschappelijk belangrijk
zijn. Zo hebben we de laatste jaren heel
wat geïnvesteerd in onderzoek naar de
reductie van antibioticagebruik, naar
oplossingen voor castratie van biggen,
naar concrete maatregelen voor de
aanpak van de klimaatverandering of
naar praktische begeleiding bij de PASproblematiek.”

voor ze een bijdrage uit de sector moeten
krijgen, kunnen ze bij ons aankloppen.
We geven dan tot 7500 euro per jaar voor
maximaal 4 jaar. Dat is niet niks want als
je 10% uit de sector moet halen, kan je
dan al een project van 300.000 euro
indienen. Daar kan je al wat mee doen.”

nd

torentje om van daaruit te roepen hoe het
allemaal beter kan. Ze moeten zich meer
en meer verantwoorden voor hun aanpak
en hun resultaten. Daar kunnen we
alleen maar blij om zijn.”

bo

sector en een laatste derde dient als
cofinanciering voor projecten allerhande.
Er zit dus een grote verscheidenheid in de
manier waarop we onze steun toewijzen,
maar dat heeft zijn redenen.”

indienen en daar bovenop eist men ook
dat de sector waarvoor het project bedoeld is, mee bijdraagt in de kosten. Voor
industrieel onderzoek is dat misschien
minder een probleem, maar in de landen tuinbouw is die bijdrage uit de sector
veel moeilijker te vinden. Welke boer of
tuinder heeft immers geld op overschot
om te investeren in praktijkonderzoek,
zeker als het gaat over nieuwe dingen die
hun waarde nog moeten bewijzen? Daarom heeft Boerenbond sinds een aantal
jaren ook hiervoor een potje opzijgezet.
Als er nu een onderzoeksinstelling of een
proefcentrum een project indient waar-

toegenomen. Daarom zijn we steeds
selectiever moeten gaan werken en
geven we nog enkel steun aan echt
relevante projecten of projecten die het
verschil kunnen maken naar de toekomst
toe. Het is niet zómaar dat ons eigen
Innovatiesteunpunt, dat een aparte vzw is
die zijn eigen boontjes moet doppen,
geregeld van projecten uit onze pot kan
profiteren. Het moet immers gaan over
collectief onderzoek. Dat maakt natuurlijk wel dat er steeds meer teleurgestelde
initiatiefnemers zijn maar omdat onze
middelen beperkt zijn, moet ik wel streng
zijn.
We vragen ook hier dat projecten in
samenwerking met anderen gebeuren
om zo de uitwisseling tussen verschillende instellingen aan te moedigen. Bij
de overheid wordt samenwerking trouwens ook meer en meer als criterium
gebruikt bij de beoordeling van projecten.
Zo zie je maar dat we mee sturen aan de
oriëntatie van het onderzoek in de landen tuinbouw.” n
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DE VLEESVEEHOUDERS MEE BETROKKEN
IN HET PAS-ONDERZOEK
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Zoals we in het interview met Georges Van Keerberghen al aangaven, is samenwerking
tussen onderzoekers en de land- en tuinbouwsector steeds belangrijker aan het worden.
Het is nodig, niet alleen omdat de overheid dit vraagt, maar gewoon omdat dit de beste
manier is om het onderzoek af te stemmen op de echte noden van de betrokken sectoren.
Het onderzoeksproject rond PAS en de vleesveehouderij is een schoolvoorbeeld van hoe
zo’n samenwerking kan gebeuren. – Bart Vleeschouwers
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m die reden gingen we praten met
de projectuitvoerders bij het ILVO
(Instituut voor Landbouw- , Visserij- en Voedingsonderzoek). Daar was
men in ieder geval enthousiast over deze
manier van werken.
Het PAS-dossier (Programmatische
Aanpak Stikstof) heeft in de veehouderij al
vele maanden, zelfs jaren, de gemoederen beroerd. Door deze maatregel komen
heel wat veebedrijven in de problemen.
De stikstofuitstoot van deze bedrijven
moet volgens Europese regels sterk
beperkt worden, zeker in de buurt van
natuurgebieden. Voor de melkveehouderij
en de varkenshouderij is er al heel wat
onderzoek gebeurd naar een mogelijke
aanpak van dit probleem, maar voor de
vleesveehouderij was er eigenlijk weinig

of geen zicht op hoe een boer de stikstofuitstoot van zijn bedrijf kon beperken.
Daarom nam Boerenbond het initiatief
om in dit hele verhaal zelf een en ander
te laten onderzoeken.

Het PAS-verhaal
In het kader van de opmaak van de PAS
had de Vlaamse overheid alle betrokken
administraties samengebracht om alle
aspecten van deze nieuwe wetgeving te
bekijken. Daarbij moest men ook nagaan
welke maatregelen de veehouders konden
nemen om de uitstoot te verminderen.
Maar zoals gezegd, bleek er voor de
rundveehouderij weinig materiaal voorhanden. Uit een eerste literatuurstudie
bleek al snel dat er bijkomend praktijkonderzoek nodig zou zijn voor de rundvee-
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houderij in het algemeen en voor de
vleesveehouderij in het bijzonder. Ook in
Nederland bleek er maar weinig concreet
materiaal beschikbaar. Er werd dan
beslist om de stuurgroep rond dit onderzoek verder uit te breiden met vertegenwoordigers van Fedagrim (de machinebouwers en -importeurs) en de
veevoedersector, naast de landbouworganisaties die er al inzaten. De opdracht die
de onderzoekers dan kregen, was om
maatregelen uit te werken die doenbaar
en financieel haalbaar waren.
Omdat de vleesveehouderij bij dit alles
een beetje in de marge dreigde te geraken, zeker in vergelijking met de melkveehouderij, heeft Boerenbond dan
contact gezocht met het ILVO om te zien
of zij hier een mouw aan konden passen.
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In het hele proces bleek dat de toetsing
van de resultaten aan diegenen die er in
de praktijk mee bezig zijn – de veehouders – erg belangrijk was. Op die manier
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Overleg was erg belangrijk
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De aanpak bij het ILVO was er wel een
met allure: een oudere stal werd helemaal omgebouwd tot een emissiearme
stal met vier aparte afdelingen en een
systeem van mechanische ventilatie. Het
was immers belangrijk om correcte
metingen te kunnen doen en die te
vergelijken met verschillende maatregelen. De ingrepen die men hier moest
doen, waren dan ook niet van de poes
maar het was de enige manier om deftig
onderzoek te kunnen doen.
Er was van bij het begin een zeer nauwe
samenwerking met de vleesveesector,
meer in het bijzonder met de mensen van
de sectorvakgroep Vleesvee van Boerenbond. Zo heeft Groene Kring bijvoorbeeld
geholpen met een enquête bij haar ledenvleesveehouders naar hun manier van
instrooien van de stal. De resultaten
vormden dan de standaardsituatie waarmee nieuwe maatregelen zouden worden
vergeleken. Ook de sectorvakgroep
Vleesvee was van bij het begin betrokken
bij het ontwerpen van het onderzoeksprogramma.
En dan begonnen één na één de verschillende proeven en testen.
In een eerste fase keek men na of de vier
afdelingen die men gebouwd had wel
vergelijkbaar waren. Daarbij ontdekte
men dat bronstige dieren een duidelijke
emissiepiek veroorzaakten. De maatregelen die men zou willen onderzoeken,
zouden dus in ieder geval getest moeten
worden op verschillende groepen dieren
om het diereffect uit te sluiten.
Daarna ging men na of er meetbare
verschillen optraden bij verschillende
manieren van instrooien en reinigen en of
er verschil is in strooiselmaterialen. Er
werd ook nagegaan of het haalbaar was
om te werken met mestcontainers, maar
die leverden een veel te grote variabiliteit
aan resultaten op zodat deze piste al snel
verlaten werd.
Nog zoiets was de vraag of je een stal bij
de start van de beweidingsperiode met-

positief meewerkten aan mogelijke
oplossingen.
In een proef met voornamelijk vaarzen
tussen één en twee jaar zocht men dan
verder naar de limiet waar een verminderde eiwitgift ook opbrengstvermindering zou veroorzaken. Want dat hier een
erg belangrijke factor van emissie zat,
had men al eerder ontdekt. De vraag was
dus hoe laag je kon gaan in eiwit.
In proeven 1 en 2 ging men al tot een
emissievermindering van 50% door een
eiwitreductie van 3%, hetgeen spectaculair was. Een voorwaarde was wel dat het
eiwit dat toch nog toegediend werd, zeer
pensbestendig moest zijn. Een derde
voedingsproef loopt momenteel nog en

er

Project ‘PAS-scenario’s’

een moet uitmesten of niet. Het bleek dat
dit niet zo veel uitmaakte op emissievlak.
Hierdoor kon de PAS-maatregel rond
beweiden voor runderen in een ingestrooide stal op dit vlak versoepeld
worden.
Zo kwam men ten slotte toe aan de
mogelijke invloed van het voeder op de
uitstoot en dat was een duidelijk schot in
de roos. Hier zitten heel wat mogelijkheden om in te grijpen.

Bo

Het project dat toen werd opgestart met
Boerenbondmiddelen loopt momenteel
nog altijd door. Eva Brusselman (Eenheid
Technologie en Voeding) en Karen Goossens (Eenheid Dier) hebben toen, samen
met verschillende collega’s, hun schouders onder dit project gezet en het moet
gezegd, er werd heel wat werk verricht.
En wat nog interessanter is, er werden
resultaten geboekt.

Een oudere stal werd helemaal omgebouwd tot een emissiearme stal met vier aparte afdelingen en
een systeem van mechanische ventilatie.

De sectorvakgroep Vleesvee was
van bij het begin betrokken bij
het ontwerpen van het
onderzoeksprogramma.

konden de onderzoekers direct nagaan of
hun ideeën de toets met de praktijk
konden doorstaan. Ze kregen ook veel
suggesties aangereikt waarmee ze dan
weer verder aan de slag konden. Het viel
de onderzoekers op dat de betrokken
boeren erg geëngageerd waren en erg

zal hopelijk deze resultaten bevestigen.
Rond deze spectaculaire resultaten werd
begin februari een bezoek aan de stallen
georganiseerd met onder andere minister van Landbouw Joke Schauvliege en
Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker
(zie foto p. 26). Ook de Vleesveekring
Oost-Vlaanderen kon al eens op bezoek
komen om kennis te maken met de
nieuwe manier van voederen.
Voor Eva Brusselman en Karen Goossens
was het duidelijk dat de mensen van de
sectorvakgroep graag meewerkten als ze
voelden dat hun inbreng ernstig genomen
werd. Het vertrouwen is intussen van de
twee kanten gegroeid en de uitwisseling
is eigenlijk optimaal. n
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Raf De Vis, directeur van het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver
(PSKW), was tot voor kort ook voorzitter van het Overlegplatform van de praktijkcentra.
Vanuit die positie had hij een goed overzicht over wat er in de verschillende centra gebeurde en hoe de financiering verliep. We gingen hem opzoeken in zijn proeftuin en hadden een openhartig gesprek over proeven, projecten, uitdagingen voor de tuinbouw en
vooral ook over de financiering van een en ander. – Bart Vleeschouwers
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olgens Raf De Vis is er veel veranderd de laatste jaren. Ooit was
Boerenbond de belangrijkste
geldschieter van het proefstation en een
aantal andere proeftuinen. Hij betaalde
zelfs sommige directeurs, maar dat is al
een hele tijd gestopt. De proefcentra
moeten nu op een andere manier hun
budget op orde krijgen. Gelukkig is er nog
een toelage van Boerenbond. Ondanks
het feit dat deze toelage beduidend
minder is dan vroeger vormen deze
centen voor het proefbedrijf een zekerheid, een beetje zoals een rots in de
branding, want voor een groot deel van
het werkingsbudget moet men tegenwoordig een beroep doen op projectfinan-

ciering. Daar kunnen soms grote bedragen uitgehaald worden, maar het heeft
ook levensgrote nadelen. Zo kruipt er
verschrikkelijk veel tijd in het voorbereiden en uitschrijven van de vele projectdossiers, waarvan dan nadien slechts een
fractie wordt goedgekeurd. Bovendien
heeft elke subsidiërende overheid zijn
eigen systemen met bijbehorende formulieren, ellenlange vragenlijsten en financiële regels. Voor iemand die praktijkonderzoek wil doen in tuinbouwzaken, is dat
soms een nachtmerrie. Daar komt nog
eens bij dat sponsors verwachten dat er
samengewerkt wordt met andere centra
en instellingen. Op zich is dat enorm
verrijkend maar dat brengt met zich mee
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dat veel onderzoekers tegenwoordig
meer bezig zijn met overlegvergaderingen dan dat ze in de serre of op het veld
kunnen zijn. Gelukkig helpt de moderne
technologie zoals teleconferentie om
verplaatsingen te vermijden. Het bevordert uiteindelijk wel een eenduidige
boodschap naar de telers, wat een hele
stap vooruit is in vergelijking met vroeger.
Raf De Vis vindt het nog altijd spijtig dat
KBC enkele jaren geleden zijn sponsoring
heeft stopgezet. Die middelen waren ook
een vaste ruggengraat die is weggevallen.

Positief blijven
Maar De Vis wil niet klagen, want er zijn
ook veel goede dingen te melden de
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Voor het onderzoek zitten nog
heel wat uitdagingen in
maatschappelijke thema’s.

men met een deftig product de markt op:
een vaccin – gebaseerd op een zorgvuldig
geselecteerde en grondig onderzochte
zwakke stam – dat verhindert dat tomatenplanten worden aangetast door de
agressieve stammen. En toen stak een
nieuw probleem de kop op: de bedrijven
die plantenbeschermingsmiddelen
produceerden, waren niet geïnteresseerd
omdat ze op dit product geen patent
meer konden nemen. Er was immers al
te veel over gepubliceerd. Gelukkig heeft
de firma De Ceuster toch de handschoen
opgenomen en is men nu bezig om in de
hele wereld erkenningsdossiers aan te
vragen. Dat is op zich trouwens ook al
een hele onderneming maar het feit dat,
dankzij dit doorgedreven onderzoek, een
belangrijk probleem voor de tomatensector een oplossing heeft gekregen, geeft
onderzoekers als Raf De Vis en zijn
medewerkers toch een grote voldoening.
Ze kregen daar in 2013 verdiend de
wetenschappelijke prijs van Phytofar
voor.

bo

Maar uiteindelijk werkt het en dat heeft
er mede toe geleid dat het proefcentrum
in Sint-Katelijne-Waver de laatste vijftien
jaar zijn werking aanzienlijk heeft kunnen
verbreden en gegroeid is van 30 naar 45
voltijdse medewerkers. Dat is de helft
meer en dat in een omgeving zoals het
onderzoek waarin er meestal alleen
maar aan bezuinigen gedacht wordt.
De proeftuin heeft de laatste jaren ook
een aantal mooie dingen kunnen verwezenlijken. Zo is er de ontwikkeling van
een heus vaccin tegen het pepino-mozaiekvirus. Dit virus stak begin jaren 2000

er

laatste jaren. Zo is hij blij dat Boerenbond
heel wat projecten, waarvoor ze een
cofinanciering uit de sector nodig hebben, bijkomend steunt. En die cofinanciering is soms een serieus probleem. Ga
maar eens geld zoeken bij bedrijven uit
de sector van de meststoffen voor onderzoek naar vermindering van het gebruik
van meststoffen. In het algemeen zijn dit
soort zaken nochtans van de belangrijkste thema’s omdat ze maatschappelijk zo
belangrijk zijn. Het lukt misschien nog
als er een probleem moet worden aangepakt als de gekkewortelziekte of de
galmijt bij tomaten, maar als het gaat
over vragen rond de effecten van bijvoorbeeld wortelexudaten bij sla dan is men
al veel minder bereid om de portemonnee open te trekken. En vanuit het
Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio, vroeger IWT) vraagt men
dat de projectaanvrager zorgt voor een

© BART VLEESCHOUWERS
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Uitdagingen genoeg
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Voor PSKW-directeur Raf De Vis is het een goede zaak dat er meer dan vroeger wordt samengewerkt
met andere (onderzoeks)instellingen.

inbreng van 10% uit de sector. Daarmee
wil men garanderen dat er bij de sector
belangstelling is voor een bepaald onderzoeksproject. Als je een projectaanvraag
doet van 800.000 euro – en dat is geen
uitzondering omdat de tuinbouwonderzoek al snel behoorlijk duur is – dan moet
je al 80.000 euro bijeen zien te krijgen.
Ook hier is Boerenbond een rots in de
branding, maar ook de veilingen via LAVA.
Dergelijke bedragen bij de individuele
tuinders gaan zoeken, is immers onbegonnen werk.

de kop op. Sommige telers besmetten
hun teelten zelf met dit virus van de
vorige teelt omdat ze hadden vastgesteld
dat als een tomatenplant in een jong
stadium besmet werd ze achteraf minder
schade hadden. Maar soms leidde dat
ook tot mislukkingen. Op het proefbedrijf
heeft men dan dit fenomeen verder
onderzocht in samenwerking (!) met
Proefcentrum Hoogstraten en Scientia
terrae. Dit hele onderzoek heeft in totaal
9 jaar geduurd, waarvoor wel drie projecten nodig waren maar uiteindelijk kon

De Vis ziet in ieder geval nog erg veel
werk dat kan en moet gebeuren. Zo
dienen er zich voortdurend nieuwe ziekten en plagen aan. Door de internationalisering van de handel en doordat mensen
steeds verder reizen naar alle uithoeken
van de wereld, is het uiteraard niet verwonderlijk dat er op die manier heel wat
problemen ook wereldwijd verspreid
worden.
We hadden het al over de gekkewortelziekte en de tomatengalmijt, maar hier
en daar steken nog andere exotische
problemen de kop op waar de klimaatopwarming wel een rol zal in spelen.
Voorts ziet hij ook dat er verder onderzoek nodig is rond de belichting in tomaten, aardbeien, sla en andere teelten.
Daarvoor werken ze samen met professor Kathy Steppe van de universiteit van
Gent, maar ook met andere proefcentra
en Thomas More. Dit soort zaken heeft
erg veel potentieel. Of dit dan 100% met
ledlampen moet gebeuren, laat De Vis
nog in het midden, alhoewel je met led
wel gemakkelijker tot dieper in het gewas
kunt belichten. De kostprijs van ledlampen is dan weer de struikelblok.
Dat brengt het gesprek ook meteen op de
samenwerkingsverbanden tussen de
verschillende centra en instellingen. Voor
de directeur van Sint-Katelijne-Waver is
het een goede zaak dat er veel meer dan
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Gelukkig kan men de laatste jaren ook
meer en meer een beroep doen op nieuwe subsidiekanalen. Zo heeft men al
verschillende keren gebruik kunnen
maken van Europees geld. Projectprogramma’s zoals PDPO (plattelandsontwikkeling), Interreg of Horizon 2020
leveren interessante nieuwe mogelijkheden op. Vooral ook de internationale
dimensie die daardoor in het onderzoek
komt, is zeer verrijkend. Zo verwerft het
Proefstation voor de Groenteteelt ook een
plaats in de internationale onderzoekwereld. De Vis vermeldde hierbij dat het
Innovatiesteunpunt ook een partner is
geworden in enkele projecten, niet in het
minst wegens de communicatiemogelijkheden naar de sector en natuurlijk ook
voor de kennis van al die Europese programma’s.
De proeftuin werkt momenteel mee in de
ontwikkeling van een paprikaplukrobot, is
het zelf trekker van een project rond
water (Fertinnowa) en werden enkele
projecten goedgekeurd waaronder één
rond het gebruiken van grijs water (gezuiverd afvalwater). Wie er meer wil over
weten, moet de website van het proefcentrum maar eens bezoeken.
Een interessante uitsmijter is misschien
nog dat er meegewerkt wordt aan een
soort encyclopedie voor de land- en
tuinbouwsector, zoiets als Wikipedia
maar dan waar je alle projectresultaten
van de vele duizenden projecten die er in
heel Europa gebeuren en gebeurd zijn
kan terugvinden. Dit is een reuzenonderneming, maar zo kun je tenminste vermijden dat veel onderzoeksresultaten
ergens liggen te verkommeren in een of
andere bureaulade. Spijtig genoeg is dat
in het verleden maar al te vaak gebeurd.
Raf De Vis ziet de toekomst rooskleurig
in. Hij hoopt in ieder geval dat hij en zijn
medewerkers ook in de toekomst zullen
mogen rekenen op de morele en natuurlijk ook de financiële steun van een
organisatie als Boerenbond. Voor een
onderzoeker is het immers belangrijk om
de bevestiging te krijgen dat zijn of haar
werk er echt toe doet voor de mensen op
het terrein. Een beter schouderklopje kun
je niet wensen dan wanneer de boer of de
tuinder met de resultaten van je onderzoek aan de slag gaat. n
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1 Dankzij allerlei projecten is het aantal voltijdse medewerkers van het PSKW de laatste 15 jaar
gestegen van 30 naar 45. 2 Gezamenlijk onderzoek met Proefcentrum Hoogstraten en Scientia
terrae leidde tot de ontwikkeling van een vaccin tegen het pepino-mozaiekvirus, maar toen bleek het
patenteren een probleem te zijn. 3 Het PSKW werkt mee in het Horizon 2020-project Sweeper voor
het ontwikkelen van een paprikaplukrobot.
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vroeger samengewerkt wordt met andere
instellingen. Zo heeft men de laatste
jaren veel dubbel werk kunnen vermijden
en werden er zaken mogelijk die vroeger
niet konden bekeken worden, bijvoorbeeld door het ontbreken van de nodige
expertise en apparatuur. De Vis noemt
daarbij de PCR-techniek, wat staat voor
polymerase chain reaction, een methode
om snel DNA van planten, dieren, bacteriën en virussen te kunnen analyseren.
Dit apparaat is behoorlijk duur waardoor
niet iedere instelling zich zoiets kan
permitteren. Maar omdat de onderzoeksinstellingen zoals KU Leuven Campus
Sint-Katelijne-Waver en Scientia Terrae
wel een dergelijk apparaat hebben, wordt
er dankbaar gebruik van gemaakt in een
project zoals de gekkewortelziekte in
tomaat. Zo kan iedereen meer doen waar
hij of zij goed in is.

Ook met de andere proefcentra is de
samenwerking goed. Zo worden er
afspraken gemaakt in de coördinatiecomités over wie zich met wat zal bezig
houden. Als de middelen schaarser
worden, is dat een onvermijdelijke ontwikkeling. Trouwens, door te overleggen
met elkaar is er ook in de loop van de
jaren een vertrouwen gegroeid dat er
vroeger zeker niet was.

En de toekomst?
Voor Raf De Vis zitten er nog heel wat
uitdagingen in, wat hij de ‘maatschappelijke thema’s’ noemt. Zaken die te maken
hebben met duurzaamheid, energiebesparing, hergebruik van materialen en
vooral ook water, het zijn zaken die de
leefbaarheid en de maatschappelijke
aanvaarding van de intensieve tuinbouw
moeten veiligstellen.

30 • Boerenbond • Management&Techniek 13 • 16 juli 2018

Meer info via www.proefstation.be.
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VERSNELDE SELECTIE VAN
PLAAGRESISTENTIE BIJ AARDAPPELEN
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De aardappelplaag (Phytophtora infestans) is in de aardappelsector een oude bekende. In
het verleden leidde de ziekte zelfs tot massale emigratie, maar intussen is de ziekte min
of meer onder controle te houden. Het zoeken naar aardappelrassen die van nature resistent zijn, is dan ook al lange tijd bezig. We hadden hierover een gesprek met professor
Lieve Gheysen van de Universiteit Gent. – Bart Vleeschouwers

W

aterschimmel Phytophtora
infestans – het is eigenlijk geen
echte schimmel maar wat men
in wetenschappelijke kringen een oömyceet noemt – infecteert aardappelen
vooral in vochtige jaren en kan ervoor
zorgen dat een heel perceel en zelfs een
hele oogst vernietigd wordt. In de 19de
eeuw hebben enkele complete misoogsten in Ierland ertoe geleid dat zowat de
helft van de bevolking naar Amerika
emigreerde om aan de hongersnood te

ontsnappen. Vandaag kan de aardappelplaag min of meer onder controle worden
gehouden met het inzetten van grote hoeveelheden schimmelbestrijdingsmidde-

De sector cofinanciert een
project dat Bintje versneld
resistent moet maken.

len. Maar de schimmel is erg variabel en
meestal is een bepaald product al snel
niet meer effectief omdat de schimmel er
een resistentie tegen ontwikkeld heeft.
Daarom zoekt men al lang naar aardappelrassen die van nature resistent zijn.
Een methode om dit selectiewerk te
versnellen, is dan ook ten zeerste gewenst.
Er zijn in de wereld heel wat wilde aardappelsoorten die een uitstekende resistentie hebben tegen de aardappelplaag

16 juli 2018 • Management&Techniek 13 • Boerenbond •

31

Cisgenese zou een oplossing
kunnen bieden
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Cisgenese is een techniek waarbij geschikte genen van een (wilde) plant van
dezelfde soort worden ingebracht bij een
goede cultuurvariëteit. Er gebeurt dus
niets anders dan wat bij de klassieke
veredeling gebeurt, alleen gaat het
allemaal veel sneller omdat men het
gewenste genetisch materiaal van de
wilde (resistente) plant via laboratoriumtechnieken gaat uitknippen en inplakken
in de gewenste cultuurvariëteit.
Aan de universiteit van Wageningen was
men al een tijdje bezig om deze methode
toe te passen, onder andere op de variëteit Désirée.
Aan de UGent, ILVO en het VIB (Vlaams
Instituut voor Biotechnologie) zag men dit
wel zitten. Enkele jaren geleden werd een
eerste veldproef aangelegd om met deze
manier van werken vertrouwd te geraken.
De resultaten hebben we op het tv-journaal kunnen volgen. Een groep activisten
heeft toen een deel van het proefveld
vernield vanuit de stelling dat er voor
‘Frankensteinvoedsel’ in ons land geen
plaats was.
Om een gelijkaardig project te ontwikkelen met de variëteit Bintje (een vrij ras)
gingen de UGent/ILVO/VIB-partners op
zoek naar externe financiering maar
wegens twijfels dat dergelijke ggo’s
binnen een aanvaardbare termijn goedgekeurd zouden worden voor gebruik
door de landbouwers, lukte dit niet. Voor
dit project had Boerenbond vooraf al
7500 euro per jaar steun toegezegd. Toen
de partners beslisten om er toch mee
door te gaan met eigen middelen besloot
Boerenbond om in dat geval het voor-
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maar die zijn spijtig genoeg niet geschikt
om geteeld te worden. Er is ook al wel
een aantal cultivars die resistentie-eigenschappen bezitten zoals Bionica en Sarpo
Mira, maar de eerste is minder geschikt
voor de verwerkende industrie en de
andere ligt dan weer wat moeilijker qua
smaak. Daarbij is Bionica ook maar door
één gen resistent waardoor de schimmel
zich maar één keer moet aanpassen om
deze te doorbreken. Daarom is men
ijverig op zoek gegaan naar manieren om
het inkruisen van resistentie te versnellen, want de gewone manier van werken
die door de veredeling toegepast wordt,
duurt heel lang. Zeker als men meerdere
resistenties wil inkruisen. Dan spreken
we al snel over tientallen jaren.
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1 Voor de genetische transformatie wordt een Vlaamse kmo ingeschakeld die veel ervaring heeft
met in-vitroregeneratie van planten. 2 Via cisgenese worden gericht geschikte resistentiegenen
van een wilde aardappelsoort ingebracht in Bintje, zonder dat de andere eigenschappen wijzigen.

ziene bedrag toch te betalen, waarbij ook
Belgapom een duit in het zakje deed.
Bedoeling van dit project is om in totaal
vier verschillende resistenties in te
bouwen in het ras Bintje dat nog steeds
een van de belangrijkste rassen is in de
Vlaamse aardappelteelt. De reden om
vier verschillende resistenties in te
bouwen, is dat het voor de schimmel
praktisch onmogelijk is om vier resistenties tegelijk te doorbreken. En zolang niet
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alle resistenties doorbroken zijn, kan de
schimmel zich niet ontwikkelen …
Het zou mooi zijn als dit allemaal kon,
want dan zou er een enorme bijdrage aan
de duurzaamheid van de akkerbouw geleverd worden. De hoeveelheden bestrijdingsproduct die nu ingezet worden op
aardappelen zijn immers zeer groot. Ons
milieu zou er absoluut wel bij varen.
Het is dan ook moeilijk te begrijpen dat er
vanuit bepaalde hoek nog steeds een

en

Behoort dit beeld weldra tot het verleden?

zich duidelijk achter de onderzoeksdoelstellingen heeft gezet. Dit heeft de onderzoekers gesterkt in hun overtuiging dat
het de moeite was om ermee door te
gaan. Professor Gheysen hoopt – en met
haar alle projectpartners – dat deze
steun mag behouden blijven in de toekomst en, wie weet, dat er ooit nog
bijkomende middelen beschikbaar zullen
komen. n

Bo

er

schakeld die veel ervaring heeft met
in-vitroregeneratie van planten. De
controle op meer dan 100.000 aardappelscheutjes om te zien of die de gewenste
eigenschappen bezitten kan dan volgen.
Laten we hopen dat er snel resultaten
zijn. De veldproeven kunnen dan binnen
enkele jaren opstarten.

Steun van de sector was vooral
moreel
Volgens professor Gheysen was de steun
vanuit de sector vooral belangrijk omdat
het aantoonde dat de landbouwsector

© NIC VERMEULEN
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Spijtig genoeg volgt de wetgever niet met
aangepaste reglementen om deze ontwikkelingen te bevorderen. Nochtans zijn
er geen argumenten om de cisgenese
onder dezelfde reglementering te houden
als de bekendere transgenese. Daarbij
worden er genen van andere soorten
ingebracht of soms zelfs van dieren in
planten en andersom. Maar bij cisgenese
doet men niets anders dan wat bij klassiek veredelingswerk gebeurt, alleen veel
efficiënter en vooral ook sneller. Laten
we hopen dat het gezond verstand hier
ook komt bovendrijven waardoor we voor
ons leefmilieu enorme duurzaamheidswinsten kunnen maken.
Bij de partners in het project Bintje+ gaat
men echter wel verder. Na heel wat
voorbereidend werk kan men nu beginnen met de eigenlijke transformatie.
Daarbij wordt ook een Vlaamse kmo inge-

bo

De wetgeving volgt niet
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ideologische weerstand is tegen deze
manier van werken. Daarbij moeten we
ook zeggen dat dit onderzoek volledig
door de publieke sector gebeurt en de
ontwikkelde rassen niet door een of
andere multinational worden beheerst.
Het argument dat al deze genetische
manipulatie alleen maar moet dienen om
de zakken van grote bedrijven te vullen,
gaat in dit geval dus zeker niet op.

GGO’S

De KVAB (Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten)
heeft onder leiding van professor Gheysen (zie foto) een goed onderbouwd
standpunt gepubliceerd over de problematiek van de genetische modificatie
van organismen (ggo’s). Boerenbond onderschrijft dit standpunt volledig. Je
kunt het volledige document terugvinden met deze link: http://www.kvab.
be/nl > Standpunten > Ggo’s anno 2018. We zullen op dit thema in de
toekomst zeker nog terugkomen in een uitgebreid dossier.
Enkele elementen uit dit standpunt willen we je echter niet onthouden. We
geven ze hier graag mee.
Of het nu over de klimaatverandering of ggo’s gaat: wetenschappelijke
feiten zijn belangrijk.
Zowel de wetenschappelijke kennis als 20 tot 30 jaar ervaring met genetisch gewijzigde planten geeft aan dat de ggo-technologie geen andere
risico’s met zich meebrengt dan veredeling in al haar vormen. De EU-regelgeving inzake ggo’s is dan ook achterhaald en houdt geen rekening met de
vooruitgang in wetenschap en technologie. Een grondige herziening dringt
zich op.
Het streven naar een duurzame landbouw en voedselzekerheid is veel te
belangrijk om methoden die daaraan kunnen bijdragen om principiële
overwegingen uit te sluiten.
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Het onderzoek bracht een pak vragen naar boven,
onder meer wat het effect is van graslandvernieuwing.
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Het is intussen wel bewezen dat het met ons klimaat de verkeerde kant uitgaat. De mensheid heeft de laatste honderd jaar zodanig veel fossiele koolstof in de atmosfeer gepompt
dat het klimaat op onze planeet helemaal de kluts kwijt is. Gelukkig wordt er nu ook overal druk gezocht naar mogelijke oplossingen om een te verregaande opwarming tegen te
gaan. Een van de vele dingen die daarbij op tafel liggen, is het stockeren van koolstof in de
bodem onder de vorm van humus. – Bart Vleeschouwers
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oerenbond heeft ook in dit dossier
een bijdrage willen leveren door
een onderzoeksopdracht te geven
aan het ILVO. Bedoeling was om na te
gaan wat de mogelijkheden zijn om onder
grasland grote hoeveelheden CO2 op te
slaan. We hadden daarover een gesprek
met Tommy D’Hose van het ILVO die deze
onderzoeksopdracht uitvoerde.

Klimaatafspraken
In 2017 kwamen de wereldleiders samen
in Parijs om afspraken te maken hoe het
gigantische klimaatprobleem kan aangepakt worden. Er werd toen gesteld dat de
globale temperatuur op aarde met maximaal 2 °C zou mogen stijgen en dat alle
landen die het akkoord ondertekenden
voldoende maatregelen zouden moeten
nemen om dit te bereiken. Daarbij kwam
de veeteelt als een van de belangrijke

uitstoters van broeikasgassen in het
schootsveld te liggen. Zo zijn runderen en
andere herkauwers al enkele jaren kop
van jut omdat deze diersoorten grote
hoeveelheden methaan uitstoten bij hun
verteringsproces. Methaan is een gas dat
ongeveer 25 keer meer broeikaseffect
veroorzaakt dan CO2. Het loont dus zeker
om hier iets aan te doen. Maar de mensen die vinden dat we onze koeien en
schapen dan maar moeten wegdoen,
vergeten daarbij dat veeteelt zowat de
enige manier is om de grote oppervlakten
grasland te benutten die onze aarde
bedekken, vooral in gebieden waar
akkerbouw niet haalbaar is. Net onder
dat grasland zitten over het algemeen
gigantische hoeveelheden koolstof opgeslagen onder vorm van humus. Voor
Vlaanderen betekent grasland bijna 30%
van de landbouwoppervlakte.
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Boerenbond wilde vanuit die problematiek ook een bijdrage leveren en liet het
ILVO nagaan wat de mogelijkheden zijn
om koolstof op te slaan onder grasland.
Tommy D’Hose van de eenheid Plant
begon daarop samen met zijn collega’s
Greet Ruysschaert en Alex De Vliegher
aan een uitgebreide literatuurstudie. Er
is in de wetenschappelijke literatuur al
erg veel verschenen over dit thema,
maar de vertaling ervan naar de situatie
in ons land was nog niet gemaakt. Daarom was dit onderzoek een belangrijk
element om met kennis van zaken te
kunnen spreken over deze problematiek.
Om het allemaal in een concrete projectvorm te gieten, maakte het ILVO een
projectontwerp en een begroting die dan
door Georges Van Keerberghen, ondervoorzitter van Boerenbond, werd goedgekeurd. Alles samen voorzag men een

Uit de massa wetenschappelijke gegevens konden de onderzoekers toch een
aantal belangrijke zaken afleiden. Zo

© PATRICK DIELEMAN

rig

py

co
Eindrapport

nd

bo

en

De helft van de Vlaamse
graslanden zit onder
de streefzone inzake
organische stof.
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In het kader van dit project rond koolstofopslag werd een stuurgroep opgericht
met enkele mensen van Boerenbond, het
departement Landbouw en Visserij, de
Bodemkundige Dienst van België (BDB)
en de onderzoekers van het ILVO. Bij Boerenbond coördineerde Iris Penninckx,
adviseur voor Milieuzaken, het geheel.
Tommy D’Hose spreekt met veel lof over
de samenwerking en de inbreng die ze
kregen van deze stuurgroep. Zij evalueerden in een viertal bijeenkomsten de
tussentijdse rapporten, gaven suggesties
voor verdere onderzoekpistes en ze
toetsten de resultaten af aan de landbouwpraktijk.
Een van de dingen die uit dit overleg naar
voren kwamen, was dat het onderzoek
ruimer moest gaan dan het oorspronkelijke idee van opslag onder grasland en
op welke manier het beheer van grasland
die opslag kan optimaliseren. Omdat er
vanuit het Europese gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB) een belangrijke
voorwaarde aan de inkomenssteun is
gekoppeld, namelijk het behouden van
het organischestofgehalte in de bodem,
leek het nuttig om het onderzoek ook
open te trekken naar de akkerbouw.
In dat kader gingen de onderzoekers na
op welke manier deze organische stof
kan behouden worden en beter, nog
verhoogd worden.
Zo kwamen er een massa papers (wetenschappelijke artikels) op tafel over compost, stalmest, stro en andere koolstofbronnen, maar ook artikels over
groenbedekkers of teeltmethoden (wel of
niet ploegen bijvoorbeeld). Het bleek in
ieder geval een zeer omvangrijke opdracht en de onderzoekers moesten zich
reppen om binnen de zes maanden met
hun eindrapport voor de pinnen te komen. Door die tijdsdruk zat het er ook
niet in om hun conclusies te toetsen aan
wat de mensen op het terrein – de boeren – ervan dachten. Tommy D’Hose vindt
dat spijtig, maar intussen zijn hun resultaten toch al uitgebreid aan bod gekomen
in de vakpers en dat is toch ook een
nuttige uitkomst van hun werk.

kan beginnen. Het is duidelijk geen
eenvoudig verhaal.
Voor D’Hose is het wel duidelijk dat de
overheid werk moet maken van een
intensieve begeleiding van land- en
tuinbouwers om voor hun eigen bedrijf de
opslag van koolstof in hun percelen te
verbeteren en te optimaliseren. Elk
bedrijf is immers anders en wat voor
bedrijf X goed is, is misschien minder
geschikt voor bedrijf Y. D’Hose vermeldde
in dit kader dat het ILVO start met onderzoek naar hoe koolstofvastlegging in de
bodem op perceel- of bedrijfsniveau
vergoed en gecontroleerd zou kunnen
worden. Hierbij zal een aantal bedrijven
bij wijze van test gemonitord worden.
Laten we hopen dat de resultaten van dit
onderzoek ook tijdig bij de land- en
tuinbouwsector terechtkomen.

Andere onderzoeksvragen
en resultaten

Voor Tommy D’Hose blijven er nog heel
wat vragen onbeantwoord. Zo stelt hij
zich de vraag wat het effect is van het
inzetten van vlinderbloemigen zoals rode
klaver en luzerne. Dit zijn planten die
interessant lijken omdat ze niet alleen
stikstof in de bodem brengen maar
daarnaast ook nog eens diep wortelen
waardoor ze potentieel hebben om veel
koolstof in de diepere bodemlagen te
brengen.
Maar ondanks de vele vragen die nog
open blijven, heeft het studiewerk toch
enkele interessante zaken opgeleverd die
aangeven wat we in Vlaanderen mogelijk
kunnen bereiken door alles in te zetten
wat realistisch mogelijk is.
Zo zou het behoud van het areaal blijvend
grasland, een verdubbeling van het
compostgebruik, het inzaaien van een
derde meer groenbedekkers en dubbel
zoveel graanstro inwerken elk jaar
175.000 ton CO2 uit de atmosfeer kunnen
halen. Dat is erg veel, maar het blijkt aan
de andere kant slechts 15% te zijn van
wat de Vlaamse akkerbouw en de tuinbouw jaarlijks aan CO2 produceren. En als
je alle uitstoot van de hele sector, dus ook
het methaan uit de veehouderij en het
lachgas uit de bodem en bemesting, erbij
neemt, is dat toch nog altijd maar 2,5%
van de uitstoot die gecompenseerd wordt.
We moeten dus alles even relativeren.
Maar aangezien alle beetjes helpen … n

er

Stuurgroep

konden ze aantonen dat onder grasland
na een hele tijd een verzadiging van het
organischestofniveau optreedt (na 20 tot
100 jaar!), maar dat in Vlaanderen meer
dan de helft van de graslandpercelen nog
onder de streefzone zitten (cijfers BDB)
en dus mogelijk nog een behoorlijk
koolstofopslagpotentieel hebben.
Het onderzoek bracht ten slotte ook nog
een pak vragen naar boven die dringend
zouden moeten onderzocht worden. Een
vraag die zich bijvoorbeeld stelt, is wat
het effect is van het vernieuwen van
grasland. Omdat dit een klassieke teeltmaatregel is in onze landbouw, is het niet
onbelangrijk dat we daar een beter zicht
op krijgen. De literatuur geeft daarin
immers tegenstrijdige resultaten aan.
Voor de ene is het nefast voor de organische stof, voor de andere is het juist een
goede methode om meer koolstof vast te

Bo

werkplan voor zes maanden met voornamelijk literatuurstudie.

Het toedienen van compost is een efficiënte
manier om de organische stof in de bodem op
te krikken.

leggen. Door grasland te ploegen, begint
de humus immers versneld af te breken
waarbij CO2 vrijkomt, maar anderzijds
kan het inploegen van de oppervlakkige
graszode er net voor zorgen dat de
organische stof naar diepere lagen wordt
gebracht waar deze dan weer minder
snel kan ontbinden, terwijl in de nieuwe
bovengrond opnieuw opbouw van humus
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ONDERZOEK NAAR PLANTENSENSOREN
MET STEUN VAN BOERENBOND
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Zoals je eerder al kon lezen, zorgt Boerenbond ervoor dat heel wat projecten de cofinanciering vinden die ze nodig hebben om aanvaard te kunnen worden. De meeste overheden
die programma’s hebben lopen voor projecten allerhande, eisen dat de sector waar de
projecten voor bedoeld zijn ook een bijdrage levert in de kosten van de projecten. Maar
daar knelt vaak het schoentje, zeker in de land- en tuinbouw. – Bart Vleeschouwers

H

co

et geld dat de betrokken sector
moet leveren aan de projecten
wordt de cofinanciering genoemd.
Als je met projectcoördinatoren spreekt,
blijkt dat deze cofinanciering vaak een
van de grootste, zo niet hét grootste
probleem is bij het uitwerken van een
projectvoorstel. In de industrie is het
misschien minder problematisch om dat
geld samen te brengen, maar in de
land- en tuinbouw is het minder evident
om individuele ondernemers te laten
meebetalen voor onderzoek waarvan
– behalve zijzelf – ook hun collega’s beter
worden. En toch zijn er voorbeelden waar

Sensoren moeten de effecten
van teeltmaatregelen op het
gewas helpen opvolgen.

het wel gebeurt. We denken bijvoorbeeld
aan het Sense-IT-project.

Sierteelt
De sierteelt is als niet-eetbare sector in
land- en tuinbouw altijd een beetje een
buitenbeentje geweest. Ook binnen
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Boerenbond heeft AVBS (de sierteelt- en
groenfederatie) steeds een wat aparte
structuur gehad. De bedrijven in de
sierteelt variëren enorm in omvang. Je
hebt aan de ene kant kleine traditionele
familiebedrijven en aan de andere kant
grote kmo’s die vele tientallen mensen
tewerkstellen en die voortdurend op zoek
zijn naar nieuwigheden.
Bij deze grotere bedrijven is er vaak ook
veel nood aan aangepast onderzoek en
daar is het project Sense-IT een voorbeeld van. Dit project dat gebeurt in een
samenwerking tussen de Universiteit
Gent, het PCS (Proefcentrum voor de

Projectbegeleiding

nd

bo
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en
Sensoren kunnen onder meer de temperatuur aan het bladoppervlak, de vochttoestand van plant en
bodem en de lichtinstraling continu meten en volgbaar maken voor de teler.

co

py

Een voordeel van het leveren van een
bijdrage aan een Vlaio-project is dat je op
die manier deel kan uitmaken van de
stuurgroep van het project, een groep
mensen die het verloop en de uitvoering
van dichtbij opvolgen. Je zit als het ware
op de eerste rij om de resultaten van het
onderzoek op te pikken en ermee aan de
slag te gaan.
Voor de onderzoekers is deze manier van
werken ook interessant omdat zij voortdurend met de praktijk worden geconfronteerd. Ze moeten dus constant nagaan of ze wel goed bezig zijn en of ze
nog wel met hun voetjes op de grond
staan.
Het is duidelijk dat de overheid momenteel sterk inzet op de onmiddellijke

Meer info vind je op Groen Kennisnet via
http://edepot.wur.nl/346034 en http://
edepot.wur.nl/401134.
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Het Sense-IT project wil via toepassing
van sensortechnologie een antwoord
bieden op twee vragen die de laatste
jaren met regelmaat gesteld worden
binnen de sierteeltsector:
• Wat is het effect van mijn teeltmaatregelen en hoe kan ik de groei, ontwikkeling en kwaliteit van mijn gewas nauwlettend opvolgen?
• Hoe kan ik het energieverbruik van
mijn teeltsturing inschatten en waar
mogelijk reduceren?
Het project onderzoekt hoe plantensensoren daarbij kunnen worden ingeschakeld. Deze sensoren kunnen verschillende factoren meten die een invloed
hebben op de groei van de plant en de
kwaliteit van het eindproduct. Aangezien
dergelijke meettoestellen ook continu
kunnen werken, kan men er ook heel veel
uit leren omdat je ook evoluties van de
gemeten factoren over een langere
periode kan meten. Denk bijvoorbeeld de
temperatuur aan het bladoppervlak, de
vochttoestand van plant en bodem, de
lichtinstraling enzovoort.

Zoals meestal, zullen we hier toch op
termijn moeten gaan zoeken naar een
middenweg die het nuttige koppelt aan
het ‘nieuwe’ en ‘onbekende’. Maar voorlopig is het de eerste optie die telt en daar
blijft de inbreng van onze organisatie van
groot belang. n

er

Doelstellingen

toepasbaarheid van onderzoeksresultaten hetgeen zeker geen slecht zaak is.
Maar af en toe zou het misschien toch
moeten kunnen dat een onderzoeker
eens gaat freewheelen en dingen gaat
bekijken die misschien niet meteen van
toepassing zijn, maar die dat op de
langere termijn wel kunnen worden. Als
je de geschiedenis van onze technologische ontwikkeling bekijkt, dan zijn veel
baanbrekende dingen net ontstaan uit
onderzoek naar zaken die op het eerste
gezicht niets konden opleveren.

Bo

Sierteelt) en het Innovatiesteunpunt en
wordt gefinancierd door het Vlaio (Vlaams
Agentschap Innoveren en Ondernemen).
De landbouwprojecten (en ook andere)
die via het Vlaio gesteund worden, moeten steeds 10% van de projectkosten uit
de sector halen. Zo gingen de projectpartners van het Sense-IT-project ook te
rade bij Boerenbond voor een ondersteuning van hun project. Zoals we in het
inleidend artikel al vermeldden, bedraagt
die normaal gesproken 7500 euro.

SENSOR
Het woord sensor is afgeleid van het
Latijnse sensus, wat zintuig betekent.
Een sensor is dan ook een apparaat
dat hetzelfde doet als een zintuig,
maar dan elektronisch. Daardoor
kunnen de resultaten of meetgegevens van de sensor gebruikt worden
om continumetingen te doen of om
regelingen te automatiseren.

Sensoren worden bijvoorbeeld al
jarenlang gebruikt in de sturing van
het klimaat in serres. Sinds enkele
jaren heeft men nu ook sensoren die
op de plant zelf bevestigd worden en
waardoor de teler nog veel beter kan
opvolgen wat de planten precies
nodig hebben.
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