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PROEFSTATION VOOR TUIN&OUV
ONDER GLAS TE NAALDWIJK

dlo algemeen

een duurzame relatie
Een duurzame, schone en concurrerende landbouw, tuinbouw, bosbouw en
visserij en een leefbaar landelijk gebied zijn de drijfveren voor het onderzoek
van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Het onderzoek richt zich
op vragen die komen vanuit de primaire plantaardige en dierlijke produktie,
de agro-industriële produktie en het landelijk gebied.
De DLO-organisatie genereert nieuwe kennis en ontwikkelt en houdt experti
se in stand voor het beleid van de overheid, voor versterking van het agra
risch bedrijfsleven, voor de inrichting en het beheer van het landelijk gebied
en voor bescherming van natuur en milieu.
DLO is nog onderdeel van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij maar het uitwerken van een verzelfstandigingsoperatie is in gang
gezet. De organisatie bestaat uit een centrale directie en 17 onderzoekinstitu
ten met ongeveer 3200 personeelsleden. Het onderzoekbudget bedraagt
meer dan 320 miljoen gulden per jaar. Het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij neemt een groot gedeelte hiervan voor zijn reke
ning, maar de inkomsten uit contractonderzoek voor andere financiers
vormen een toenemend aandeel van het onderzoekbudget.
Het onderzoek van de organisatie is ondergebracht in ongeveer 150 onder
zoekprogramma's, die zijn samengesteld uit een aantal projecten die betrek
king hebben op een bepaald onderwerp of een bepaalde discipline. Samen
werking vindt plaats met nationale en internationale collega-instellingen en
universiteiten.
plantaardige produktie
Voor de plantaardige produktiesectoren moet een evenwicht worden gevon
den tussen economisch-maatschappelijke belangen en agro-ecologische
verantwoordelijkheden. De DLO-organisatie besteedt 40% van haar onderzoekcapaciteit aan plantenveredelings- en reproduktievraagstukken, aan
gewasbescherming, geïntegreerde plantaardige produktie en agrificatie.
Daarbij zijn de economische en marktvraagstukken, kwaliteit en veiligheid van
Produkten en arbeidsomstandigheden van belang als uitgangspunten voor
het onderzoek.
landelijk gebied
DLO zet ongeveer 20% van zijn onderzoekcapaciteit in ten behoeve van het
landelijk gebied. Het streven is alle functies van het landelijk gebied optimaal
tot hun recht te laten komen. Dat betekent dat alle gebruikers van het
landelijk gebied op een dusdanige wijze te werk moeten gaan, dat ze de
duurzaamheid van hun eigen sector, maar ook die van anderen, niet in
gevaar brengen. Het DLO-onderzoek richt zich op een doelmatige, duurzame
en maatschappelijk verantwoorde bestemming, inrichting en beheer van het
landelijk gebied.
dierlijke produktie
De dierlijke produktie heeft in de afgelopen decennia een ongekende groei
doorgemaakt. De produktieomvang en de gebruikte produktiemethoden
staan echter in toenemende mate ter discussie vanwege de belasting van het
milieu, het welzijn van de dieren en een dreigende stagnering van de afzet
markt. In de Structuurnota Landbouw is de problematiek geanalyseerd en zijn
richtingen aangegeven waarin oplossingen voor de problemen kunnen
worden gezocht. Daarbij zijn markt en kwaliteit, gezondheid en welzijn en
duurzame produktiesystemen en milieu de belangrijkste thema's. Ongeveer
30% van de onderzoekcapaciteit wordt hiervoor ingezet.

De volgende DLO-instituten zijn vertegenwoordigd op NTV 93:

DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO)
DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO-DLO)
DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek (CPRO-DLO)
DLO-Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG-DLO)
DLO-Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO)
DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten (RIKILT-DLO)
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dlo presentaties tijdens NTV 93

Samenstellen van mengladingen
Om verse produkten
*
op het juiste tijdstip
*
in de gewenste hoeveelheid
*
met een zo hoog mogelijke kwaliteit
*
op de juiste plaats
te krijgen is een hele reeks logistieke activiteiten nodig.
Groenten en fruit worden afgeleverd vanuit een distributiecentrum. In het
centrum zijn verschillende koelcellen en ongekoelde ruimten. Er komen veel
produkten binnen en ieder produkt stelt z'n eigen eisen aan de temperatuur,
en kan wél of juist nfet gecombineerd worden met andere produkten. Alle
produkten moeten dus die plaats toegewezen krijgen waar hun kwaliteit zo
goed mogelijk behouden blijft.
Hetzelfde probleem speelt bij het samenstellen van mengladingen met
groenten en fruit in een vrachtwagen of een container, die bovendien zo
optimaal mogelijk beladen moet worden.
Om dat probleem op te lossen, ontwikkelt ATO-DLO een 'Decision Support
System' voor het optimaal beladen van een vloot van vrachtwagens of
containers met een multi-product lading. Dit computerprogramma maakt
gebruik van een uitgebreid systeem van kwaliteitsvoorspelling van produkten
bij verschillende bewaar- en transportomstandigheden. Voorwaarden zijn
verder dat elke klant krijgt wat hij besteld heeft, er zo weinig mogelijk
kilometers gereden worden en dat alle vrachtwagens resp. containers zo vol
mogelijk beladen worden. Het DSS bepaalt de optimale plaats van elk
produkt in de menglading, mede op basis van het temperatuurverloop in de
verschillende produkten, de duur van het transport etc.

DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO)
Contactpersonen:

Ir. M.F.M. Janssens
tel.: 08370 - 75064
Ir. W.J.P.M. Vogels
tel.: 08370 - 75063
J.H.W, van der Schild
tel.: 08370-75100
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Vitaliteit van tuinbouwprodukten
ATO-DLO voert een breed onderzoekprogramma uit om de kwaliteit van
sierteelt- en voedingstuinbouwprodukten te verbeteren. Dit onderzoek is een
gevolg van het groeiend kwaliteitsbesef bij producent, handelaar en
consument.
Onderdeel van het programma is het ontwikkelen van een methode om de
inwendige kwaliteit van potplanten, snijbloemen, groente- en fruitprodukten
te meten. De meting moet aangeven in welke mate produkten bestand zijn
tegen transport en veranderende omgevingsfactoren, en een voorspelling
geven over de levensduur of houdbaarheid bij de consument.
Informatie over de inwendige kwaliteit van een produkt wordt onder meer
verkregen uit meting van de efficiëntie van de fotosynthese, op basis van
chlorofyl-fluorescentie (de zogenaamde CF-toets).
De CF-toets kan vergeleken worden met de coopertest voor mensen. De
fitheid van een plant of produkt wordt getest door te meten hoe een
planteblad of een produkt zich aanpast aan veranderde omgevingsfactoren
zoals licht, temperatuur en handling. De snelheid van aanpassing is een maat
voor de fysieke gesteldheid van de plant of het produkt. Verloopt de
aanpassing snel, dan is de conditie goed; gaat de aanpassing langzaam, dan
is de conditie minder goed. De conditie van een produkt is in hoge mate
bepalend voor de houdbaarheid en de inwendige kwaliteit.
ATO-DLO onderzoekt nu
*
voor welke sierteelt- en voedingstuinbouwprodukten de CF-toets
perspectieven biedt en
*
hoe de toets kan worden ontwikkeld tot een breed toepasbare,
handzame meetmethode, die kan dienen als instrument om te
komen tot integrale kwaliteitszorg.

DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO)
Contactpersonen:

Dr. O. van Kooten
tel.: 08370 - 75071
J.H.W, van der Schild
tel.: 08370-75100
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Bio-afbreekbare tuinbouwmaterialen
ATO-DLO onderzoekt de mogelijkheden om 'nieuwe', milieuvriendelijke, bioafbreekbare produkten te ontwikkelen op basis van plantaardige
vezelgrondstoffen. Mogelijke toepassingen zijn vezelversterkte
composietmaterialen, bouwmaterialen, asbestvervangers, geotextielen en ook
tuinbouwmaterialen. De ontwikkeling en toepassing van bio-afbreekbare
tuinbouwmaterialen zou een reductie van de hoeveelheid milieubelastende
tuinbouwafvallen tot resultaat kunnen hebben.
Mogelijke bio-afbreekbare tuinbouwmaterialen:
*
plantepotjes
*
kiempiuggen
*
substraatmatten (steenwolvervangers)
*
bindtouw.
Potentiële vezelgrondstoffen:
*
agrovezels (vlas en vezelhennep)
*
tuinbouwafvallen
*
gft-afvallen
*
recycled papier.
De 'nieuwe' produkten moeten qua prijs, verwerkbaarheid en toepasbaarheid
vergelijkbaar zijn met de huidige kunststofprodukten. Ze moeten de vereiste
duurzaamheid hebben én ze moeten volledig bio-afbreekbaar zijn, zodat ze
na gebruik geen belasting vormen voor het milieu.
Tegelijk met de nieuwe produkten ontwikkelt ATO-DLO gestandaardiseerde
testen waarmee de bio-afbreekbaarheid van de produkten kan worden
getoetst.

DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO)
Contactpersonen:

Dr. J.E.G. van Dam
tel.: 08370 - 75077
J.H.W, van der Schild
tel.: 08370 - 75100
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Bloemknopopening bij de roos
Probleemstelling
De sierwaarde van de roos Iaat nogal eens te wensen over omdat de opening
van de bloemknop slecht verloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat water en
koolhydraten samen voor de bloemknopopening van belang zijn. Met name
is vast komen te staan dat bij Madeion het mechanisme in bloemblaadjes om
suikers voor de groei binnen te halen onvolledig werkt.
Achtergrond
Tijdens het proces van bloemknopopening vindt er een enorme toename
plaats in vers- en drooggewicht van de bloem. De stijging in drooggewicht
en het verbruik van koolhydraten door de tamelijk hoge ademhalingssnelheid
van de petalen kan slechts gedurende een kwart dagdeel afgedekt worden
door de voorraad koolhydraten die in de petalen aanwezig is op het moment
van afsnijden. Derhalve is een flux van koolhydraten e.d. vanuit de rest van
de tak naar de bloem essentieel voor een correcte bloemknopopening. Naast
een voldoende beschikbaarheid van koolhydraten moet ook de sinkwerking
van de petalen voldoende zijn. Binnen de bloem zijn drie categorieën petalen
aanwezig, ingedeeld naar hun behoefte aan water, koolhydraten en
gibberellinezuur om, los van de plant, tot een normale strekking te komen.
Veel aandacht wordt geschonken aan het onderzoeken van de rol van
koolhydraten in samenhang met de waterbalans bij de bloemknopopening. Er
wordt gekeken naar het belang van suikers in de cellen van de
kroonbladeren als wateraantrekkende en watervasthoudende stof.
Wateropname van de kroonbladeren is nodig voor de strekking van deze
bladeren. Zodra de celspanning onvoldoende is, worden de kroonbladeren
slap, opent de knop niet verder en veroudert deze.

DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO-DLO)
Contactpersoon:

dr. D. Kuiper
Tel.: 08370 - 75813
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Bladvergeling bij alstroemeria
Probleemstelling
Bij de afgesneden takken van alstroemeria treedt al vrij snel vergeling van de
bladeren op. Dit beperkt het vaasleven van deze snijbloem aanzienlijk.
Methode
Het onderzoek is er op gericht te weten te komen waarom bladvergeling
uitgesteld kan worden door gibberellinezuur toe te voegen aan het
vaaswater of door de snijbloemen kort voor te behandelen met gibberellinen.
Om sneller en goedkoper verschillende stoffen te kunnen testen, bestudeert
CABO-DLO de bladvergeling ook in een modelsysteem met afgesneden
bladtopjes. Deze vergelen met dezelfde snelheid als bladeren van de
snijbloem en ook het effect van de verschillende toevoegingen is sterk
vergelijkbaar .Onderzocht wordt of deze methode ook geschikt is om
verschillende cultivars té testen op gevoeligheid voor bladvergeling.
Het onderzoek verloopt langs drie hoofdlijnen. Ten eerste wordt gekeken
naar de rol van gibberelline-bindingseiwitten in de plasmamembraan van de
bladcellen. Ten tweede wordt de relatie tussen endogene
gibberelline-gehaltes en bladvergeling bestudeerd. Ten derde wordt gekeken
naar de invloed van de behandeling met rood licht op de bladvergeling.

DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO-DLO)
Contactpersoon:

dr. W. J.R.M. Jordi
Tel.: 08370 - 75837
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Lichtkleur stuurt plantontwikkeling
Probleemstelling
Veel kasrozen (bijvoorbeeld Mercedes) vormen 's winters door lichtgebrek
veel scheuten zonder bloem. Deze loze scheuten ontstaan door abortie van
de bloemknop in een jong stadium van zijn ontwikkeling. CABO-DLO
onderzoekt hoe intensiteit, kleur en lengte van de belichting de groei van
planten beïnvloeden. Het onderzoek spitst zich toe op stuurlicht. Stuurlicht is
licht dat gebruikt wordt om bepaalde vormontwikkelingen van planten te
stimuleren. De resultaten van het onderzoek moeten bijdragen aan een
betere produktkwaliteit en een efficiënter energiegebruik.
Achtergrond
Licht is voor planten in de eerste plaats de energiebron die hun groei
mogelijk maakt. Vanwege deze levensbelangrijke functie hebben planten
allerlei mechanismen ontwikkeld om bij een verandering in de
lichtomstandigheden hun groeipatroon zodanig te wijzigen dat zij het
beschikbare licht zo optimaal mogelijk kunnen blijven gebruiken. Naast
energie bevat licht dus ook informatie op grond waarvan het
ontwikkelingspatroon van planten wordt gestuurd. Zo wordt het
seizoens-afhankelijke verloop in daglengte, dat van jaar tot jaar veel
constanter is dan dat in temperatuur, door veel plantesoorten gebruikt als
een signaal voor de initiatie van bepaalde ontwikkelingsprocessen zoals
knopuitloop, bladval en bloei.
Rozen behoren tot de groep van de dagneutrale planten. Dat wil zeggen dat
ze voor de inductie van bloemknoppen niet afhankelijk zijn van een bepaalde
kritische daglengte, leder okselknop die uitloopt kan in principe een bloemtak
opleveren, omdat in iedere scheut de initiatie van een bloemknop plaatsvindt.
Zowel het uitlopen als de bloemknopontwikkeling worden door het licht
gestuurd. Zo verkleint bij voorbeeld een lage verhouding rood/verrood licht
de kans dat een okselknop uitloopt.
Methode
Het stuurlichtonderzoek aan rozen wordt verricht met zes weken oude
rozeplanten met één scheut die vanuit stengelstek op voedingsoplossing
worden opgekweekt onder geconditioneerde klimaatsomstandigheden in
klimaatkamers.

DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO-DLO)
Contactpersoon:

dr. F.M. Maas
Tel.: 08370-75815
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Waterhuishouding en vruchtgroei
bij tomaat
Probleemstelling
In de moderne teelt op substraat wordt door middel van de concentratie van
zouten in de voedingsoplossing en de druppelfrequentie de
waterhuishouding van het gewas beïnvloedt, en daarmee de groei en
ontwikkeling van het gewas en de kwaliteit van het te oogsten produkt.
Door de automatisering van de kasteelt, toepassing van verfijnde
regeltechnieken en computer-modellen voor gewasfysiologische processen, is
de mogelijkheid ontstaan de omgeving van het gewas ten behoeve van groei
en produktie te optimaliseren. Voor optimalisering van de teelt is de reactie
tussen waterhuishouding van de plant en groei en ontwikkelingsprocessen
nog onvoldoende gekwantificeerd.
Door manipulatie van de elektrische geleidbaarheid (electrical conductivity: ec)
van voedingsoplossingen beïnvloeden we de waterpotentiaal van de plant,
maar, zo is uit eerder onderzoek gebleken, nauwelijks de waterpotentiaal van
de vrucht. Toch is er een duidelijk effect op de groeisnelheid van de
vruchten. De fysiologische achtergrond hiervan wordt momenteel
onderzocht. Het verschil in waterpotentiaal tussen plant en vrucht speelt
daarin een cruciale rol, omdat die in sterke mate de import van water in de
vrucht bepaalt. Enkele vragen waarop de antwoorden gezocht worden zijn:
Op welke wijze is de vrucht in staat de waterpotentiaal constant te houden?
Zijn er omstandigheden waaronder dit niet lukt? Kunnen we met een
"gericht ec-recept" de groeisnelheid van de vrucht sturen? Wat zijn de
consequenties voor de kwaliteit van de vrucht (stevigheid, houdbaarheid,
smaak)?
Methoden
De waterhuishouding van de vrucht wordt gemanipuleerd met behulp van de
waterpotentiaal van het wortelmilieu (de ec van de voedingsoplossing).
Daarbij wordt de momentane respons van vruchtgroei en -waterhuishouding
gemeten en wordt bestudeerd hoe de plant zich aanpast. De
waterhuishouding van de vrucht wordt beschreven door het meten van de
osmotische potentiaal, de waterpotentiaal en de turgor. De vruchtgroei
wordt gekarakteriseerd door het meten van de versgewichttoename en de
eindgrootte.

DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO-DLO)
Contactpersoon:

P.A.C.M. van de Sanden
Tel.: 08370 - 75859
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Toets voor selectie van rassen met
resistentie tegen Caiifornische trips
Sinds een aantal jaar belaagt de Caiifornische trips verschillende kasteelten in
Nederland. Trips veroorzaakt een groot verlies aan kwaliteit en/of opbrengst.
De plaag heeft dan ook grote bedrijfseconomische gevolgen. De bestrijding
van de plaag brengt hoge kosten met zich mee. Zo moeten de gewassen
regelmatig op de aanwezigheid van trips gecontroleerd worden. Daarnaast
brengt de daadwerkelijke bestrijding ook directe en indirecte kosten met zich
mee. De indirecte kosten worden vooral veroorzaakt door het opbrengst- en
kwaliteitverlies als gevolg van chemische bestrijding van trips.
De biologische bestrijding van trips heeft op dit moment nog aanvulling
nodig.
CPRO-DLO verricht veredelingsonderzoek, om de ontwikkeling van (gedeelte
lijk) resistente rassen te stimuleren. Zo krijgen telers eerder de beschikking
over rassen met resistentie tegen Caiifornische trips. Voor de ontwikkeling
van deze rassen is een goede toets nodig, zodat planten met resistentie
opgespoord kunnen worden. CPRO-DLO ontwikkelde daarom eerst een goed
bruikbare toets. Deze maakt gebruik van gazen kooitjes, waaruit de trips
nauwelijks kan ontsnappen. Afhankelijk van het gewas, worden volwassen
tripsen of larven in de kooitjes geplaatst. Ook het aantal larven of volwassen
tripsen is afhankelijk van het gewas. Per kooitje wordt slechts een plant
getoetst.
De toets is intussen operationeel bij komkommer en chrysant.
Met de ontwikkeling van de toets is tevens de zoektocht naar resistente
planten gestart. CPRO-DLO heeft inmiddels komkommerplanten met resisten
tie tegen trips uitgegeven. De veredelingsbedrijven zijn nu aan het werk met
de ontwikkeling van resistente rassen.
Als gedeeltelijk resistente rassen op de markt verschijnen, wordt de biologi
sche bestrijding van trips eerder haalbaar.
Doordat CPRO-DLO bij het onderzoek veel kennis verzamelt, kan het instituut
in de toekomst eventuele problemen met andere plagen of andere gewassen
sneller oplossen.

DLO-Centrum voor Plantenveredeiings- en Reproduktieonderzoek
(CPRO-DLO)
Contactpersoon:

H.A.J.M. (Erik) Toussaint
tel.: 08370 - 77000
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Geautomatiseerde nauwkeurige
waarneming van schade door trips
Het selecteren van planten met gedeeltelijke resistentie tegen trips is zeer
arbeidsintensief. Daarnaast is de waarneming van de schade niet erg be
trouwbaar. Een en het zelfde blad met trips-schade wordt door verschillende
personen verschillend beoordeeld, en levert zo verschillende beoordelingen
van de mate van resistentie. De produktie van gedeeltelijk resistente rassen
wordt daardoor tijdrovend en duur. Dat moet vertaald worden naar de prijs
die de teler voor de rassen moet betalen.
Rassen met gedeeltelijke resistentie bieden telers echter wel perspectief.
Veredelingsbedrijven zouden dan ook graag op een efficientere (goedkopere)
manier deze rassen willen ontwikkelen.
CPRO-DLO ontwikkelde in een zeer korte periode een geautomatiseerde en
betrouwbare methode. Deze methode is gebaseerd op beeldanalyse: de
bewerking en beoordeling van beelden door de computer. In dit geval
worden de beelden waargenomen met een videocamera.
De methode maakt gebruik van standaard (en dus betaalbare) apparatuur en
programmatuur. Onderzoekers van CPRO-DLO schreven een stuk extra
programmatuur, zodat de computer zelf in staat is om van een blad met
schade te bepalen wat de schade is.
Door het gebruik van relatief goedkope apparatuur en programmatuur zal de
selectie van gedeeltelijk resistente rassen niet voor onoverkomelijke prijsver
hogingen zorgen.
Door de grote snelheid van het systeem kunnen veredelingsbedrijven veel
meer planten beoordelen. Het beoordelen van een hoeveelheid planten die
vroeger ongeveer 8 dagen in beslag nam, kost nu nog maar 6 uur. Door het
groter aantal te beoordelen planten wordt de kans op het vinden van
planten met resistentie vergroot.
Door de inmiddels vergaarde kennis kan CPRO-DLO in de toekomst nog
sneller methoden ontwikkelen voor geautomatiseerde beoordeling.

DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek
(CPRO-DLO)
Contactpersoon:

H.A.J.M. (Erik) Toussaint
tel.: 08370 - 77000
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Warmtekrachtkoppeling (WKK)
en warmte-opslag
Energiebesparing
WKK is een belangrijke optie voor de glastuinbouw om bij te dragen aan het
realiseren van de milieudoelstelling die de overheid zich heeft gesteld in haar
beleidsplannen (NMP). De ruime gebruiksmogelijkeheden van afvalwarmte bij
decentrale electriciteitsopwekking in de tuinbouw maken een hoog
rendement in de omzetting van aardgas naar nuttige energie mogelijk.
IMAG-DLO verricht onderzoek naar een optimale integratie van WKK in de
glastuinbouw. Dit onderzoek wordt financieel gesteund door NOV EM.
Toepassingsvarianten voor WKK
WKK kan op het tuinbouwbedrijf op verschillende wijzen worden ingezet.
*
eilandbedrijf met assimilatiebelichting. Hierbij is het aantal
bedrijfsuren van de WKK gelijk aan het aantal belichtingsuren.
*
parallel met het centrale electriciteitsnet en toepassing van
assimilatiebelichting. Indien de WKK op basis van warmtevraag van
de kas in bedrijf is, zal teveel geproduceerde electriciteit aan het net
worden geleverd. Het aantal bedrijfsuren van de WKK wordt
daardoor opgevoerd.
*
parallel met het centrale electriciteitsnet zonder toepassing van
assimilatiebelichting. Het beheer van de WKK kan in handen zijn van
de tuinder of het energiebedrijf. Het gebruik van de WKK is
gekoppeld aan de warmtevraag van de kas. Het totaal aantal
bedrijfsuren zal ongeveer gelijk zijn aan de tweede optie maar de
hoeveelheid electriciteit die aan het net wordt geleverd is veel groter.
Onderzoeksdoelstelling
Het ontwerpen van een energievoorzieningssysteem en het ontwikkelen van
regelstrategieën waarin WKK en kortdurende warmte-opslag centraal staan.
Wijze van onderzoek
Het energieverbruik bij verschillende WKK-toepassingsopties wordt zowel
empirisch als modelmatig uitgevoerd.
In vier proefafdelingen worden bij verschillende WKK-inzet jaarrond continu
klimaat- en energiemetingen verricht.
Met behulp van een hiervoor ontwikkeld simulatiemodel kan het
energieverbruik ook voor bedrijven onder andere praktijkomstandigheden
worden bepaald.
Resultaten en perspectief
Het accent van het onderzoek heeft gelegen op energiebesparing met behulp
van kortstondige warmte-opslag. Het niet parallel verlopen van de behoefte
aan warmte, C02 en assimilatiebelichting kan leiden tot tijdelijke warmteoverschotten.
Uit praktijkonderzoek mbt WKK in eilandbedrijf in combinatie met
assimilatiebelichting en C02 uit rookgassen van de ketel is gebleken dat:
*
tijdelijke warmte-overschotten van de WKK voor de belichting vooral
in het voor- en najaar optreden en door toepassing van cyclische
belichting kan worden teruggedrongen. De COj-warmteoverschotten treden vooral in de zomer op.
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*

toepassing van warmte-opslag het energieverbruik met resp. 6%
(C02-warmte) en ruim 8% (C02- en WKK-warmte) kan terugdringen.

Een onlangs uitgevoerde modelstudie toont aan dat bij parallelschakeling aan
het electriciteitsnet het aantal draai-uren van de WKK per jaar kan toenemen
van 3000 tot 5000. Dankzij de hogere energie efficiency van WKK kan op
nationaal niveau een belangrijke energiebesparing en vermindering van de
C02-uitstoot worden gerealiseerd.
Verder IMAG-DLO onderzoek zal dan ook gericht zijn op de toepassing van
WKK al dan niet met assimilatiebelichting in parallelbedrijf met het
electriciteitsnet.

DLO-Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG-DLO)
Contactpersonen:

ing J.P.G. Huijs
ir H.F. de Zwart
Tel.: 08370 - 76439
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Meer licht, betere isolatie

isolerend glas voor de glastuinbouw
De Nederlandse glastuinbouw gebruikt veel energie voor de verwarming van
haar kassen. Om dit energieverbruik te verminderen wordt bij het DLO
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG-DLO) in
Wageningen in samenwerking met GlaverNed en de Novem onderzoek
verricht naar de mogelijkheden om de kasomhulling, het kasglas, beter
isolerend te maken.
Een van de belangrijkste uitgangspunten van het onderzoek is de
lichtdoorlatendheid van het nieuwe kasglas. De lichtdoorlatendheid is erg
belangrijk omdat de gewasproduktie sterk afhankelijk is van de hoeveelheid
licht die het gewas ontvangt. Een ander belangrijk uitgangspunt is de
economische haalbaarheid van het nieuwe, beter isolerende kasglas.
Toepassing moet economisch rendabel zijn.
Een van de eerste uitkomsten van het onderzoek is een glassoort met twee
coatings, één om de stralingsverliezen te beperken en één om de
lichtdoorlatendheid te verhogen. De lichtdoorlatendheid van het glas is
praktisch hetzelfde als van gewoon glas en het bespaart ongeveer 20%
energie. Het glas heeft dezelfde dikte als het huidige kasglas (4 mm) en kan
dus makkelijk in de huidige kassen toegepast worden.
Er wordt ook onderzoek verricht aan gecoat enkel glas met een
lichtdoorlatendheid die 7% hoger is dan normaal glas. Dit glas is echter niet
voorzien van een isolerende coating. Het zou wel in dubbel glas toegepast
kunnen worden. De hechting van de coating aan het glas is op dit moment
nog niet goed genoeg en het is nog niet zeker of dit in de toekomst
verbeterd kan worden.
Het onderzoek aan gecoat glas is nog niet afgerond. Op dit moment wordt
de duurzaamheid van de dubbele coating getest, waarbij bijvoorbeeld
glasplaten honderden keren met een kasdekreiniger gewassen worden. Ook
worden de glasplaten blootgesteld aan zure omgevingen en sterke
temperatuurwisselingen. De eerste resultaten van deze proeven zijn
bemoedigend, geen van de gecoate glasplaten is tot nu toe bezweken.
Naast het materiaalkundig onderzoek wordt ook de energiebesparing bij
gebruik van de gecoate glassoorten berekend. Met deze cijfers zal het
mogelijk zijn de investeringsruimte voor de nieuwe glassoorten te bepalen.
In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, lijkt het dus mogelijk isolerende
glassoorten te maken die op een rendabele manier in de hele glastuinbouw
kunnen worden toegepast. Het glas met de dubbele coating is de meest
reële optie. De duurzaamheid van dit glas lijkt goed.
Tijdens de NTV in de RAI in Amsterdam waren een aantal proefstukken van
het nieuwe glas te zien.

DLO-Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG-DLO)
Contactpersoon:

Peter Out
Tel.: 08370 - 76440
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Geleide en biologische bestrijding van
plagen in kasteelten
in de kasteelt van gewassen als tomaat, komkommer en paprika is het
prindpe van de biologische bestrijding van ziekten en plagen reeds ver
ontwikkeld. In andere kasteelten, zoals de sierteelt, wordt deze vorm van
bestrijding om diverse redenen echter nog nauwelijks toegepast. Met behulp
van de kennis die is opgedaan in de voorop lopende teelten wordt
momenteel getracht de achterstand weg te werken.

Knelpunten
Hoewel in de teelt van groenten onder glas biologische bestrijding op grote
schaal wordt toegepast, is ook hier sprake van een aantal knelpunten:
De bedrijfszekerheid van de in gebruik zijnde biologische systemen is
niet optimaal omdat beperkende factoren slecht in kaart zijn
gebracht
Onvoldoende kennis van bestaande systemen leidt er toe, dat het
toepassen van een voor een bepaald gewas bedoeld bestrijdingssysteem in grotere mate dan noodzakelijk een kwestie is van 'trial
and error' in plaats van gericht implementeren
Het is niet bekend in hoeverre biologische bestrijdingssystemen die
naast elkaar worden ingezet (zoals roofwants en roofmijt tegen trips)
additief zijn, elkaar slechts aanvullen of wellicht stabiliserend werken.
Duurzaamheid
Waarom heeft een biologische bestrijdingsmethode in de ene teelt wèl succes
en in een andere teelt niet? Om te komen tot duurzame vormen van
biologische bestrijding in kasteelten moet eerst dit soort fundamentele
vragen afdoende moeten worden beantwoord.
Pas dan kunnen de door onderzoek verkregen gegevens, worden benut bij
de uitbreiding van reeds bestaande systemen naar nieuwe teelten.

DLO-Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO)
Contactpersoon:

R. de Rooij
Tel.: 08370 - 79098
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Populatie-ontwikkeling van ziekten en
plagen in relatie tot
gewaseigenschappen en teelt
maatregelen in geïntegreerde teelt van
tuinbouwgewassen
Ter voorkoming van ziekten en plagen in de intensieve vollegronds- en
sierteelten worden grote hoeveelheden chemische pesticiden ingezet. Voor
een duurzame en ecologisch verantwoorde produktie is terugdringen van het
gebruik van chemische middelen echter noodzakelijk. Geleide bestrijding van
ziekten en plagen, waarmee in veel gevallen al een forse reductie van het
gebruik kan worden bewerkstelligd, is echter slechts een deeloplossing. Om
gewasbeschermingsproblemen echt effectief aan te kunnen pakken is een
meer geïntegreerde aanpak nodig.
Geïntegreerde aanpak
In de intensieve sectoren doen zich grote problemen voor met zowel
schimmels als insektenplagen. Met name trips is momenteel een groot
probleem in diverse teelten. Bij de geïntegreerde bestrijding hiervan wordt
rekening gehouden met verschillende factoren: het teeltsysteem, gebruik van
resistente rassen en de optimale inzetbaarheid van chemische en biologische
bestrijding.
Bij de ontwikkeling van geïntegreerde bestrijdingsmethoden wordt, naast
experimenteel onderzoek, gebruik gemaakt van rekenkundige modellen op
basis van theorieën die aan praktijk worden getoetst.
Met behulp van dergelijke modelsystemen, waarin rekening wordt gehouden
met zaken als populatie-ontwikkeling en dynamische schadedrempels,
worden bemonsteringmethoden en teeltadviessystemen ontwikkeld.

DLO-Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO)
Contactpersoon:

R. de Rooij
Tel.: 08370 - 79098
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Kwaliteitscontrole van land- en
tuinbouwprodukten met behulp van
nabij infrarood spectrometrie
Goede kwaliteitsdefinities van grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten
vormen een onmisbaar onderdeel van de integrale ketenzorg (IKZ). Om de
gewenste kwaliteit te kunnen leveren zijn adequate kwaliteitsparameters en
meetprincipes onmisbaar.
Binnen de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) ontwikkelt het RIKILTDLO hiertoe chemische, fysische en biologische detectiemethoden. Eén van
de technieken die hierbij ter beschikking staat is de Nabij Infrarood
Spectrometrie (NIRS).
NIRS is een analysetechniek waarmee zeer snel, zonder monstervoorbereiding
en zonder gebruik van chemicaliën, kwaliteitsparameters van o.a. land- en
tuinbouwprodukten kwantitatief bepaald kunnen worden.
De techniek berust op het meten van specifieke reflecties die een object
(monster) vertoont wanneer het wordt aangestraald met nabij infrarood licht.
Door de intensiteit van het diffuus gereflecteerde licht te meten en te
vergelijken met de intensiteit van "standaardmonsters" kan de samenstelling
van het aangestraalde produkt bepaald worden. Gemeten kan worden in
reflectie of in transmissie aan zowel vaste, pasteuze, als vloeibare produkten.
De voorspelmodellen worden opgesteld met behulp van multivariate
rekentechnieken (MLR, PCA en PLSR) met mogelijkheden tot
monsteridentificatie, kwalificatie en kwantificatie. De techniek is zowel
geschikt voor gebruik in een laboratorium, op de werkvloer als voor
procestoepassing.

Het RIKILT-DLO heeft zich sinds de eerste aanschaf van NIR-apparatuur in
1981 ontwikkeld als het expertisecentrum op het gebied van toepassing van
NIRS als snelle en niet-destructieve analysetechniek voor de bepaling van
kwaliteitsparameters van voedingsmiddelen en agrarische produkten.
Voorspelmodellen zijn o.a. opgesteld voor de bepaling van de samenstelling
van zuivelprodukten, vlees, granen, zaden en mengvoeders (eiwit, vet, vocht,
suikers etc.). Anno 1992 beschikt het RIKILT-DLO over meerdere NIRSapparaten voor zowel routinematig gebruik als voor research doeleinden.
De werkzaamheden vinden plaats in projectvorm in opdracht van veilingen,
produktschappen, proefstations en veredelaars. In samenwerking met het
ATO-DLO wordt b.v. onderzoek verricht naar de bepaling van de mate van
meligheid van doperwten. Met het CPRO-DLO wordt, in het kader van het
agrificatieonderzoekprogramma van het Ministerie, onderzoek uitgevoerd
naar snelle screeningsmethoden voor de bepaling van het oliegehalte en de
vetzuursamenstelling van oliehoudende gewassen. Met het PTG wordt
onderzoek uitgevoerd naar een niet-destructieve methode voor de bepaling
van het suikergehalte van meloenen.
Ook vindt onderzoek plaats op het gebied van negatieve kwaliteitsparameters
zoals nitraat in bladgroenten en glucosinolaten in oliehoudende zaden. Met
het oog op toekomstige NIR-toepassingen buiten het laboratorium, b.v. aan
de proceslijn, verricht het RIKILT-DLO ontwikkelingsonderzoek naar de extra
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mogelijkheden die glasvezeloptiek biedt bij NIRS en naar de ontwikkeling van
goedkope, portable NIRS-apparatuur. In het kader van klassificatie,
identificatie en kwantificatie van voedingsmiddelen en agrarische produkten
worden de mogelijkheden van multivariate rekentechnieken onderzocht.

DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten
(RIKILT-DLO)
Contactpersonen:

R. Frankhuizen, projectleider NIR-detectiemethoden
Dr Ir A. Boekestein, programmaleider Ontwikkeling
Analysemethoden
Tel.: 08370 - 75514

19

dlo instituten

Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Algemeen directeur
Plv. algemeen directeur/
directeur onderzoek
Inlichtingen

Bornsesteeg 53, Postbus 59, 6700 AB Wageningen
08370 - 74000
08370 - 24060
postmaster@cdlo.agro.nl
ir M. Heuver
prof dr L. van Vloten-Doting
drs P. Stoel

De Directie van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek heeft de zorg voor de
continuïteit van de organisatie en speelt een stimulerende en sturende rol in
het bewaken van de strategische koers. De centrale stafafdelingen van DLO
coördineren activiteiten en ondersteunen de instituten in personele en
financiële zaken, communicatie-management en automatiseringsbeleid. De
stafafdeling onderzoekstrategie coördineert en initieert nationale en internati
onale onderzoek.
DLO-instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Haagsteeg 6, Postbus 17, 6700 AA Wageningen
08370 • 75000
08370 - 12260
postmaster@ato.agro.nl
dr ir A.H. Eenink
J.H.W, van der Schild

ATO-DLO onderzoekt na-oogstprocessen bij planten en plantaardige Produk
ten uit land- en tuinbouw. Het onderzoek richt zich op voedselprodukten,
industriële produkten en verse plantaardige produkten, inclusief bewaring,
houdbaarheid, gezondheid, veiligheid en kwaliteit, verwerking, logistiek en
integraal ketenbeheer.
ATO-DLO maakt gebruik van een scala aan onderzoekdisciplines, zoals
fysiologie, moleculaire fysica, moleculaire biologie, procestechnologie,
industriële microbiologie, fysica, chemie en toegepaste wiskunde. Het
instituut beschikt over moderne en zeer goed geoutilleerde laboratoria en
technologiehallen.
DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (CABO-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Bornsesteeg 65, Postbus 14, 6700 AA Wageningen
08370 - 75700
08370-23110
pri@cabo.agro.nl
dr ir J.H.J. Spiertz
dr L.A.M. van der Heijden

Het CABO-DLO verricht fundamenteel-strategisch en toepassingsgericht
onderzoek naar het functioneren van planten, gewassen, vegetaties en agroecosystemen in relatie tot omgevingsfactoren, genetische eigenschappen en
teelthandelingen. Sociaal-economische condities en regelgeving met betrek
king tot milieubeheer en natuurbehoud zijn de randvoorwaarden voor het
ontwikkelen en toetsen van produktiesystemen.
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Het CABO-DLO richt zich in het bijzonder op plantaardige produktiesystemen,
zowel in de gematigde gebieden als in de tropen. Hoge prioriteit hebben
daarbij de kwaliteit van het produktieproces en van het produkt, en de
economische en ecologische duurzaamheid van produktiesystemen.
DLO-Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Edelhertweg 15, Postbus 65, 8200 AB Lelystad
03200 - 73911
03200 - 73473
postmaster@cdi.agro.nl
prof dr CJ.G. Wensing
drs P.W. van Olm / drs M. Vedder-Rootjes

CDI-DLO verricht funderend en toepassingsgericht onderzoek naar de preven
tie en de bestrijding van infectieziekten bij grote landbouwhuisdieren. Het
CDI-DLO levert hiermee een essentiële bijdrage aan een duurzame, rendabele
en verantwoorde veehouderij, waarbij ook het dierlijk welzijn niet uit het oog
wordt verloren.
Bij onderzoek van zoönosen speelt het volksgezondheidsaspect een belangrij
ke rol, waarbij het onderzoek zich ook richt op (ziekten van) de wilde fauna.
Het instituut ontwikkelt nieuwe vaccins en diagnostische methoden en
technieken; daarnaast produceert het entstoffen en diagnostica voor de
dierziektebestrijding. CDI-DLO adviseert de overheid bij de bestrijding van
dierziekten en het verricht de diagnostiek van veewetziekten en in verband
met de export van vee. Daarnaast fungeert het als referentie-instituut voor de
Regionale Gezondheidsdiensten voor Dieren die de routinematige diagnostiek
voor de dierenartspraktijken verzorgen.
De Rijkskwaliteitscontrole van alle in Nederland gebruikte en geproduceerde
diergeneesmiddelen berust bij een aparte afdeling van het CDI-DLO.
DLO-Centrum voor Onderzoek en Voorlichting voor de Pluimveehou
derij "Het Spelderholt" (COVP-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Spelderholt 9, Postbus 15, 7360 AA Beekbergen
05766 - 6111
05766 - 3250
postmaster@covp.agro.nl
dr ir W. de Wit
G.P. Teunis

COVP-DLO "Het Spelderholt" richt zich op het uitvoeren van onderzoek naar
een doelmatige en maatschappelijk verantwoorde produktie en produktverwerking in de bedrijfssectoren pluimvee, konijnen en pelsdieren.
DLO-Centrum voor Plantenveredelings- en Reproduktieonderzoek
(CPRO-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Droevendaalsesteeg 1, Postbus 16, 6700 AA Wageningen
08370 - 77000
08370- 18094
postmaster@cpro.agro.nl
dr ir N.G. Hogenboom
H.AJ.M. Toussaint
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CPRO-DLO verricht onderzoek ter oplossing van problemen in de praktijk en
ter verdere ontwikkeling van de vakgebieden plantenveredeling en plantenreproduktie. Het onderzoek staat ten dienste van telers, veredelaars en plantenvermeerderaars, de handel, de verwerkende industrie, de consument en het
milieu.
Het onderzoekprogramma integreert diverse disciplines, zoals moleculaire
biologie, celbiologie, ontwikkelingsbiologie en populatiebiologie.
Zwaartepunten in het onderzoekprogramma zijn resistentie tegen ziekten en
plagen, kwaliteit, de ontwikkeling van veredelings-, erkennings- en herken
ningsmethoden, de verkenning van potentiële gewassen en het beheren van
genetische variatie.
DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Oosterweg 92, Postbus 30003, 9750 RA Haren (Gr.)
050 - 337777
050 - 337291
postmaster@ib.agro.nl
dr ir J.J. Neeteson (wnd)
ing H. Terburg

IB-DLO verricht onderzoek ten behoeve van een doelmatig, duurzaam en
maatschappelijk verantwoord bodemgebruik. Het bestuderen en modelmatig
beschrijven van biologische, chemische en fysische processen in bodem/gewas-ecosystemen staat centraal in het onderzoekprogramma.
De koppeling van een optimale benutting van de bodem als produktiefactor
aan een minimale milieubelasting is een belangrijke doelstelling.
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Bosrandweg 20, Postbus 23, 6700 AA Wageningen
Kemperbergerweg 67, Postbus 9201, 6800 HB Arnhem
08370 - 95111 / 085 - 452991
08370-24988/085 -422175
postmaster@ibn.agro.nl
dr A.BJ. Sepers
ing G.J. Jansen / drs T.A.W. van Rossum

Het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek ten dienste van
een ecologisch, economisch en maatschappelijk verantwoorde ontwikkeling
en instandhouding van natuur, bos en stedelijk groen in het landelijk en
stedelijk gebied is de belangrijkste doelstelling van het IBN-DLO.
DLO-Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Mansholtlaan 10-12, Postbus 43, 6700 AA Wageningen
08370 - 76300
08370 - 25670
postmaster@imag.agro.nl
ir A.A. Jongebreur
P.M. Bosveld

Door middel van het uitvoeren van strategisch en op toepassing gericht
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de landbouwtechniek draagt
IMAG-DLO bij aan een optimale combinatie van produktiefactoren op het
agrarisch bedrijf en aan het optimaal beheren van natuurlijke hulpbronnen.
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DLO-Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Binnenhaven 12, Postbus 9060, 6700 GW Wageningen
08370 - 76000
08370- 10113
postmaster@ipo.agro.nl
dr J.A. van Veen
R.P.L.A. de Rooij

Het bevorderen van een economisch en maatschappelijk verantwoorde
bescherming van planten tegen plantenziekten en -plagen, en tegen negatie
ve invloeden van abiotische factoren is de doelstelling van het IPO-DLO
onderzoek. De bewaking van de kwaliteit van het milieu, voor zover gerela
teerd aan gewasbescherming, hoort hier ook bij.
DLO-Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" (IVODLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Driebergseweg 10D, Postbus 501, 3700 AM Zeist
03404 - 29611
03404- 15144
postmaster@ivo.agro.nl
dr ir A.J. van der Zijpp
drs R. Jaspers

IVO-DLO doet onderzoek voor de sturing en kwaliteit van het dierlijke
produktieproces van de voortplanting tot en met de consument. Onderzoek
dat nauw aansluit op vragen uit de samenleving en de sector dierlijke
produktie. In IVO-DLO zijn fundamenteel strategisch en toepassingsgericht
onderzoek verenigd.
Centraal in het werk staan:
- de verbetering van de gezondheid en het welzijn van landbouwhuisdieren
gekoppeld aan een efficiënte produktie en voortplanting
- het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de toegevoegde
waarde in de produktieketen voor vlees en melk.
DLO-Instituut voor Veevoedingsonderzoek (IWO-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Rundeiweg 2, Postbus 160, 8200 AD Lelystad
03200-93211
03200 - 34476
postmaster@iwo.agro.nl
dr ir Y. van der Honing
W. Landman

IWO-DLO houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van de voeding
van landbouwhuisdieren (exclusief pluimvee). Het doel hiervan is de effecten
van veevoeder op het dier te bestuderen, rekening houdend met de produk
tie en het welzijn van het dier, met het milieu en met het kostenaspect.
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DLO-Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Conradkade 175, Postbus 29703, 2502 LS 's-Gravenhage
070 - 3308330
070-3615624
postmaster@lei.agro.nl
prof dr ir L.C. Zachariasse
drs G.C. de Graaff

Door middel van wetenschappelijk onderzoek bevordert LEI-DLO kennis van
economische en sociale verschijnselen en vraagstukken die van betekenis zijn
voor de Nederlandse landbouw en visserij, natuurbeleid en het beheer en
inrichting van het landelijk gebied.
DLO-Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie
(PUDOC-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Gen. Foulkesweg 19, Postbus 4, 6700 AA Wageningen
08370 - 84540
08370 - 84761
Jan-Kopshuis@jka.wau.nl
drs J.M. Schippers
J.C.M. Walkate

PUDOC-DLO is een facilitair DLO-instituut en werkt nauw samen met de
Bibliotheek Landbouwuniversiteit Wageningen. Binnen deze organisaties is
expertise aanwezig op het vlak van:
de vorming van een wetenschappelijke collectie van tijdschriften,
boeken etc. op het terrein van landbouw, natuur en milieu en visserij
ontsluiting, levering van wetenschappelijke informatie
beschikbaar stellen van informatie d.m.v. aanbieden van databases,
geautomatiseerd literatuuronderzoek en documentleverantie
advisering over opbouw en beheer van documentatie-/informatiesystemen
automatisering van bibliotheektechnische activiteiten, ontwerpen,
bouwen en beheren van bibliografische databases
publiceren, redactionele ondersteuning en uitgeven van publikaties
DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten
(RIKILT-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Bomsesteeg 45, Postbus 230, 6700 AE Wageningen
08370 - 75400
08370- 17717
postmaster@rikilt.agro.nl
dr ir W. de Wit
ir T. Brascamp

RIKILT-DLO verricht wetenschappelijk onderzoek naar en verwerft anderszins
kennis over de kwaliteit en met name over de veiligheid, schadelijkheid en
gezondheid van voedingsmiddelen en voedselproduktieketens.

25

DLO-Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Haringkade 1, Postbus 68, 1970 AB Umuiden
02550 - 64646
02550 - 64644
postmaster@rivo.agro.nl
mr B.B. van der Meer
S. Schaap

De activiteiten van RIVO-DLO hebben tot doel door toegepast wetenschappe
lijk onderzoek op het gebied van de biologie, de techniek en het milieu bij te
dragen tot het oplossen van problemen bij de exploitatie van aquatische
ecosystemen in zee, kust- en binnenwateren.
DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk
Gebied (SC-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur
Inlichtingen

Marijkeweg 11/22, Postbus 125, 6700 AC Wageningen
08370 - 74200
08370-24812
postmaster@sc.agro.nl
ir G.A. Oosterbaan
ing A. Reijmerink / dr A.A. de Veer

DLO-Staring Centrum doet patroon- en procesonderzoek om problemen op
te lossen die zich in het landelijk gebied voordoen, van lokale tot nationale
schaal. Daarbij wordt zowel gekeken naar meervoudige functievervulling
(landbouw, natuur, recreatie, bos) als naar milieu-, water- en landschaps
beheer, en ruimtelijke ordening en landinrichting.
Centraal staat onderzoek naar bestemming, inrichting en beheer van het
landelijk gebied op de volgende onderzoekvelden:
bodemgebruik en bodembescherming
kwantitatief en kwalitatief waterbeheer
gedrag van in het milieu ongewenste stoffen
landinrichting en landschapsontwikkeling
openluchtrecreatie
SC-DLO werkt nationaal en internationaal samen met DLO- en andere onder
zoekinstituten, EG, Oost-Europa en ontwikkelingslanden.
DLO-Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw (TFDL-DLO)
Adres
Telefoon
Telefax
E-mail
Directeur

Mansholtlaan 12, Postbus 356, 6700 AJ Wageningen
08370 - 76600
08370- 11312
postmaster@tfdl.agro.nl
drs A.M.K, van Beek

TFDL-DLO houdt zich bezig met het aanreiken van techn(olog)ische oplossin
gen 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.
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