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TEN GELEIDE

In brede kring, zowel buiten als binnen de landbouw, worden de ontwikke-
lingen in de kwaliteiu van het leefmilieu van plant, dier en mens met zorg
\^raargenomen. Daarbij wordt beseft, dat de lijn van toenemende milieu-
belasting moet worden omgebogen. Dit vraagt een grote inzet van alle maaE-

schappelijke groeperingen om nieuwe wegen te ontwikkelen en daadwerkelijk
te bewandelen.

De principiëIe bereidheid bij boeren en tuinders om aan deze maatschappe-

lijke en politieke eisen te voldoen neemE snel coe, evenals de actie die

dit vraagt. Bij het georganiseerde bedrijfsleven is de milieuproblematiek
een hoofdonderwerp van beleid geworden. Het is dan ook begrijpelijk dat het
Landbouwschap aan de NRLO advies heeft gevraagd over het onderzoek, vraarin

voorzien zou moecen srorden om op betrekkelijk korte termijn de landbouw

milieuvriendelijker te kunnen maken.

Ook de overheid heeft de milieuproblematiek tot hoofdonderlrerp van beleid
verklaard. Dit blijkt onder meer uiE de vele notats over deze problematiek,

die onlangs het licht hebben gezien. Aansluitend bij de publikatie van de

Structuurnota Landbouw en het Natuurbeleidsplan heeft ook het Minisuerie
van LandbousÍ en Visserij de NRLO gevraagd Ee adviseren over het gewenste

onderzoek op dit gebied.

De NRLO heeft daarop besloten per Sectorkamer-gebied een advies uit te
brengen. De onderhavige nota bevaE een dergelijk advies Een aanzien van de

primaire plantaardige produktie in de akker- en Euinbouw. De nota is samen-

gesteld door Dr.Ir. G. I^Iestsueijn, secrecaris voor de desbetreffende.

seccor, op basis van de vele deelrapporcen en notsa's die door velerlei
groeperingen de laatste jaren zÍjn opgesteld, aangevuld met de resultaÈen

van consultaties met een aantal deskundigen. De nota is besproken en

goedgekeurd door de Sectorkamer Plantaardige Produktie en de Algemene Kamer

van de NRLO.

De NRLO hoopt dat deze notitie zal bijdragen aan de besluiÈvorming over het
onderzoek op diE belangrijke probleeurgebied.

Dr. Ir. A. P. Verkaik,
Secretaris NRLO
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I. INLEIDING

In de laatste jaren is de aandachÈ voor de problemaÈiek van de milieubelas-
ting in ons land in snel Cempo verbreed, nadat reeds jarenlang door indivi-
duele groeperingen op een verbetering van de zorg voor het milieu is aange-

drongen. ZoaLs in een democrat,ie verwacht mag worden, hebben de politieke
partijen de uriLieu-aspecten een hogere prioriteit gegeven in hun partij-
programma's. In de eampagnes voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 1989 is
dit dan ook duidelijk tot uiting gekomen.

Op de land- en tuinbouw is sinds de zestiger jaren door niddel van het, toe-

latingsbeleid van gewasbeschermingsuriddelen een toenemende druk gelegd om

de nilieubelasting te beperken. Meer onlangs is de onger^renste belasting van

bodem en grondwater met meststoffen daarbij gekomen, aanvankelijk vooral

naar aanleiding van de bedreiging van de drinkwaterbronnen.

De hierboven genoemde Eoenemende maaEschappelijke en politieke aandacht

heeft de druk op de diverse maatschappelÍjke geledingen, zoals industrie,
verkeer en huishoudens, om de milíeubelasting Èe verminderen sterk ver-

hoogd. Ook de land- en tuinbouw staan wat dat betreft in het middelpunE van

de belangstelling. In de gedachten van de burger en de politicus is de

landbouw niet meer zo mooí. "groen" en aantrekkelijk als vroeger. Dit is een

ongewenste sicuatie. Voor de land- en tuinbouw zal heE noodzakelijk zijn
zodanLg te produceren, dat het produktieproces voldoet aan de geldende

maatschappelij ke randvoorwaarden.

On dat te bereiken zal er nog veel moeten veranderen i.n de land- en tuin-
bouw - van de primaire produktie aI of niet via de verwerking tot en neÈ de

afzet -. Aan die veranderingen zal het onderzoek een belangrijke bÍjdrage
moeten leveren.

In deze notra is in globale lijnen aangegeven welk onderzoek daartoe priori-
teit verdient. De detaillering is achterwege gelaten, omdaE deze in aParEe

onderzoekplannen wordt geconcreEiseerd.



De gewasbescherming is een essenEieel onderdeel van de milieuproblematiek
in land- en tuÍnbouw. DiE aspect is in deze noÈa echEer niet opgenomen,

omdat een speciale werkgroep, de l.Ierkgroep Onderzoekplan Gewasbescherming,

daaraan werkt. Het onderzoekplan dat die I,Ierkgroep opstelE, moet derhalve
bij de bespreking over de totale milieuproblematiek evenzeer in beschouwing

genomen worden als de voorliggende nota, temeer omdat verschillende milieu-
belastende facÈoren onderlinge afhankelijkheid vertonen.

De samensteller wil zijn bijzondere dank uitspreken aan een aantal deskun-

digen voor hun opbouwende kritiek (zie bijLage 2) en aan de leden van de

Sectorkamer Plantsaardige Produktie voor de intensieve bespreking van de

concepten.



ïï DOEL

Hec doel van deze nota is om de belangrijkste probleemgebieden ten aanzien

van de milieubeLasting door de plantaardige produktie aan te geven, een

overzlcht te geven van het oadefzoek dat dienaangaande reeds in uitvoering
of in voorbereiding is en tenslot,te een advies te formuleren Ëen aanzien

van dringende probleemgebieden die nu onvoldoende aandacht in het onderzoek

krÍj gen.





III. UITGANGSPUNTEN

In de laatste tijd zijn veel studies en rapporten gemaakt over de huidige
belascing van het milieu en de te verv achten oÍrt\^rikkelingen dienaangaande.

Ook de landbouw heefc daarin ruime aandacht gekregen. De publikaÈÍes Zotgen
voor morgen Nationale Milieuverkenning 1985-201-0 en het NaÈionaal Milieube-
leidsplan zijn hÍervan in het oog springende voorbeelden. Laatstgenoemd

plan neemt als uiÈgangspunE een duurzame oncwikkeling, d,w.z. een onEwikke-

ling die voorzieE in de behoeften van de huidige generatie op een zodanige
wLjze, dat de behoeftenvoorzienÍng voor toekomstige generaties niet in
Eevaat wordt gebracht. Ook worden doelstellingen geformuleerd, waaraan de

landbouw zal moeten gaan voldoen. Van belang voor heÈ onderhawige probleem-
gebied zijn voorts de Vierde NoEa over de Ruimtelijke Ordening en de Derde

Nota Waterhuishouding.

DaarnaasE zijn specifiek op de landbouw en het landelijk gebied gerichte
rapPorten verschenen of in bewerking, waarÍ.n de milieu-aspecten een belang-
rijke rol spelen. I{ij noemen hier meE name de Structuurnota Landbouw, heÈ

Natuurbeleidsplan en het Meerjarenplan Gewasbescherming. Dit laastsÈe zal
in 1990 aan het Parlement worden aangeboden. Bovendien heeft heÈ Landbouw-

schap haar "Integraal Milieu Actieplan voor de Land- en Tuinbouw" het lichc
doen zien, waarin de landbouw zelf aangeeft hoe ze de milieubelasting door
Iand- en Euinbouw denkE t,e kunnen beperken en is door de Adviescommissie
Perspeetieven voor de Agrarische Sector in Nederland de breed opgestelde
visie "Om Schone Zakelijkheid" opgesteld.

Deze noEa's en rapporEen vormen de neerslag van de meningsvorming in de

maatschappij gedurende de laatste jaren. In het Meerjarenplan Landbouwkun-

dig Onderzoek L987-L99L van de NRLO is reeds een aantal (landbouw-)nilieu-
aspecten als speerpunt opgenomen, t.w. bodembescherming, waterbeheer,
luchtkwalíteit, bouwplanverruiming en onÈhrikkeling wan geinEegreerde

bedrijfssysEemen, biologische en geintegreerde besErijding, mestoverschot-
ten, e.a. Deze speerpunten zijn in de afgelopen jaren door onderzoekers
nader geanalyseerd. Met het doel de problematiek versneld te kunnen oplos-
sen zijn onderzoekprogramma's geformuleerd, die voor een deel reeds in
uitvoering zijn.



Bovengenoemde activiteiten liepen derhalve vooruit op genoemde beleids-
notats, zodaB nu geconcludeerd kan worden, daE er reeds daartoe strekkend
onderzoek in uitvoering is of onderzoekplannen gereed liggen.

Als uitgangspunE voor deze notitie zijn genomen de streefwaarden ten aan-

zien van emissiebeperking door de landbouw die genoemd zijn in het Natio-
naal Milieu Beleidsplan (NMB) en de Structuurnota Landbouw (SNL). NaasE de

doelstelling van het NMB is als gelijkwaardig de SNL-doelstelling van een

veilige, duurzame en concurrerende landbouw aangehouden.

Voor de korte termijn zijn deze als richtlijn voor het onderzoek hanteer-
baar. Voor de wat langere cermijn is het echter noodzakelijk de irrhoud van

de Eerm "duurzaam" nader aarr Ee duiden en de vormen voor duurzaanheid nader

te bepalen. Hetzelfde geldt voor de maatschappelijke randvoorwaarden, qraar-

onder de land- en tuinbouw moeL leren produceren. Er is derhalwe voor een

evenwichEig toekomstig beleid grote behoefte aan onderbouwing en zonodig

aanpassing van de gestelde normen op basis van objectieve gegevens omtrent
na Ee streven ecologische doelstellingen en de kosten om deze Ee bereiken.



IV. MILIEUBEI.A,STENDE FACTOREN IN AKKER. EN TUÏNBOI]I^I

De land- en tuinbouwproduktie kon in de jaren na de Tweede Wereld oorlog
zowel kwantitatief aIs l,crsalitatief sterk verbeterd worden; dic ging onder

andere gepaard met een grote uitbreiding van het gebruik van grondsuoffen

(meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, energie, e.8. ) en een beperking

van de inzeE van arbeid. Helaas moet tot de conclusie gekomen worden, dat

op een aanEal punten het nilieu zwaar belast wordt, doordat met name een ue

groot deel van die grondstoffen onverbruikt en/of na omzetting in andere

componenten (toxische meEabolieten, COr) uit het teeltmilieu ontsnapt naar

andere milieucompartimenten (ondergrond, diep grondwater, oppervlaktewater,

lucht).
Hieronder worden de belangrijkste landbouwkundige factoren die het milieu
kunnen belasten achtereenvolgens besproken. Dic beÈekent echEer niet dat

deze in de praktijk van land- en tuinbouw geheel onafhankelijk van elkaar

zijn; inEegendeel, ze kunnen elkaar in belangrijke mate beinvloeden. Voor

de onderhavige bespreking is dat echter niet van belang, voor de uiEvoering
van onderzoek daE toE verbetering moet leiden, en voor de toepassing in de

praktijk moet echter met die onderlÍnge aftrankelijkheid goed rekening

gehouden worden.

De belangrijkste potentiële milieubelastende factoren in de primaire plant-
aardige produkuie zijn:

a. PlanÈevoedlngsstoffen

In de publikatÍe "Zorgen voor Morgen" worden voor de laatste jaren ten
aanzien van toevoer en uitspoeling en/of accumulatie van N, P en K de hier-
onder vermelde hoeveelheden aangegeven.

Toevoer aan Nederlandse bodern
waarvan als kunstmesL

als dierlijke mesu
Afvoer via af- en uitspoeling
en K) en/of accumulauie (P en

(N
K)

1100-1200 Kton
+ 500 Kton
t 450 Kton

150-180 Kton

l-40- 160 Kuon
36 Kton

106 Kton

550 Kcon

60-80 Kton + 400 Kton



Deze cijfers tonen aan, dau in de landbouw elk jaar aanzienlijk meer plan-
tevoedingsstoffen toegediend worden dan de planten opnemen. Dit geeft nu
reeds problemen, die bij ongewLjzígd beleid in de nabije of wat verdere
toekomst sterk zullen toenemen. Deze vorm van milieubelasting komL voor in
alle bedrijfstakken, maar is groot in de voeder- en weidebour^, qraar grote
hoeveelheden dierlijke mest en kunstmesE worden Eoegediend. Met name uit
zandgrond spoelen in het najaar behoorlijk grote hoeveelheden nitraat uiE.
Ook bij de intensieve vollegrondsgroenteteelt worden betrekkelijk hoge

doserÍngen kunstmest gegeven, !Íaarvan een aanzienlijk deel het gewas nieE

ten goede komt. Daarnaast wordt landbouwgrond belast door zwate metalen,

vooral koper, zink en cadmiurn. De bronnen daarvan zijn kunstmest, dierlijke
mest en neerslag vanuit de lucht.
Een speciaal probleem vormt de NHr-emissie naar de lucht, die voornamelijk
verbonden is met de opslag en de wíjze van uitrijden van dierlijke mest,

met heE weiden van vee en met de luchtverwersing bij de compostbereiding
voor en de teelt van eetbare paddestoelen. Voor laatstgenoemde vervuilings-
bron is een oplossing nabij. Zie verder de noEa over milieu-onderzoek in de

sector van de dierlijke produktie (NRLO-rapporx 89/39).

In de SEructuurnota Landbou\t en het Nationaal Milieubeleidsplan is de doel-
stelling opgenomen, daÈ in het jaar 2000 geen accumulatie, af- of uitspoe-
ling van fosfaten uít de bouwvoor meer plaatsvinden en dat de scikstofver-
liezen naar het milieu tot aanvaardbare hoeveelheden zijn teruggebracht,
d,w.z. dat het nitraatgehalte in het oppervlakte\^rater en het grondwater op

2 m. diepte de 50 mg/I niet overschrijdt. Deze eis geldt voor dat grond-

water, daË minder dan L50 mg chloorionen per liter bevat en poÈenEieel dus

voor drinkwaterproduktie geschikt is.

b. Gewasbeschermingsmiddelen

In Nederland werd er in 1-987 ongeveer 18 kton actieve scof aan gewasbe-

sehermingsmiddelen gebruikt, lraarvan tweederde grondontsmeEtingsmiddelen,

bijna 20t fungiciden en insecticiden en ongeveer l-Ot herbiciden.
De grondontsmectingsmiddelen worden vooral bij de teelt van aardappelen en

bloembollen gebruikt. De fungiciden worden in alle teelten toegepast en de

herbiciden uitsluitend in de vollegrondsteelten en in het openbaar groen.

De milieubelasting door deze middelen en/of hun toxische metabolieÈen is



afhankelijk van een groot aantal facEoren, lraarvan de afbraaksnelheid en

het toxiciteitsniveau de belangrijkste zijn. Ook de Eoepassingswijze heefu
grote invloed op de mate van emissie.
De StructuurnoLa Landbouw stelt aIs doel een reducLie in het jaar 2000 van

het gebruik van grondontsmettingsmiddelen met 80-90t ten opzichce van 1985

en voor gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen meE 50t. In dac jaar moe-

ten alle middelen die onaanvaardbare milieuschade veroorzaken, gesaneerd

zLjr. Het gebruik van de belangrijkste middelen die het grondwater bedrei-
gen, moet in 1994 reeds zijn beèindigd. Er moet we1 bedachÈ worden, dat
elke vervanging van chemische gewasbeschermingsmiddelen door andere oplos-
singswijzen niet bij voorbaat een vermindering van de milieubelasting
betekenÈ.

c. Energieverbrulk
De landbouqr, met nanne de glastuinbouw, verbruikt een aanzienlijke hoeveel-
heid fossiele brandstof. Dit draagt bij aan de verhoging van de COr-concen-

tratie in de atmosfeer.

De StrucËuurnoca Landbouw geeft als streefniveau, dat in hec jaar 2000 de

energi-e-efficieney in de glasEuinbouw moet zijn verdubbeld, d.tr.z. dat dan

de hoeveelheid energie per fysieke eenheid produkt t.o.v. 1980 moet zijn
gehalveerd.

d. ResÈ- en afvalstoffen
Rest- en afvalstoffen komen bij de primaire plantaardige produktie regel-
matig vrij. Daarbij worden met rest,stoffen bedoeld stoffen, die nog weer

nuEtig gebruikt kunnen worden, en met afvalstoffen stoffen die afgevoerd of
vernieÈigd moeten vrorden. Hierbij zullen in de nabije toekomsE strengere
milieu-eisen gelden dan nu.

Rest- en afvalsuoffen die problemen geven, zijn vooral plastics in de vol-
legrondsgroenteÈeelE en de glastuinbouw en teeltsubstraten en planteresÈen

in de glasEuinbouw. Ook dierlijke mest dÍe niet op het land Eeruggebracht

wordt, behoort Lot deze groep.

In de SEructuurnota Landbouw wordt als doelstelling genoemd een volledig
hergebruik van plastics en verwerking van de Ueeltrsubstraten tot andere

produkten, langdurig gebruik of hergebruÍk ervan, dan wel heE gebruik over-
bodig maken door wij zíging van het teeltsysteem. HeE teeltsubstraat sEeen-
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wol kan in princiPe voor hergebruik geschikt gemaakt worden. Voor het orga-
nisch afval moecen economisch toepasbare composteringsmethoden beschikbaar
komen. Voor dierlijke mest wordt industriële verwerking toÈ bruikbare rest-
stoffen nagestreefd.

e. Overlge potentiële milieubelastende factoren
AIs overige milieubelastende factoren in de plantaardige produktie kunnen

genoemd worden: stank, geluid en licht. Deze komen slechts in beperkte mate

voor óf zijn gekoppeld aan eerder genoemde factoren. Zo wordt bijvoorbeeld
stankoverlast veroorzaakt door het uitrijden van dierlijke mesÈ op het
veld. Ook geluidsoverlast is beperkt en zeer lokaal, bijvoorbeeld ten
gevolge van luchtbehandelingsmachines bij bewaring of droging van produk-

ten. Lichtoverlast zou een stotrende factor kunnen rrorden vanuit de glas-
tuinbouw, waar ge\ÍÍasbelichting steeds meer in zwar.g komE. Hiervoor zijn
echter Eechnische oplossingen voorhanden, die door middel van een verorde-
ning door het Landbouwschap zullen worden ingevoerd.

In bepaalde streken van het land, waar lichEe gronden in het najaar en de

winter onbedekt worden gelaËen, kan verstuiving optreden. Ook diu kan

milieubelastend zijn of als zodanig ervaren vrorden. Ook hiervoor bestaan
goede oplossingen, die zonder verder onderzoek ingevoerd kunnen worden.

Gezien het beperkte belang van deze overige milieubelastende factoren en/of
de oplossingen die reeds voorhanden of in ont\rrikkeling zijn, zal hierop
niet verder worden ingegaan.

WeI moet nog melding gemaakE worden van de bijdrage van de landbouw aan het
verdrogingsproees in de natuur. De landbouw draagt aan dit proces bij door

verbetering van de ontwatering van landbouwgronden en door het gebruik van

grondwater voor gewasberegening.

Daarnaast zal het risico voor de natuur van de introductie en de Èeelt van

transgene eultuurrassen en andere organismen ingeschat moeten zLjn, voordaÈ

gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden die de biotechnologie biedt
voor de beperking van de rnilieubelasting (ziekteresisÈentie, doelmatig

gebruik van nutriènten, e.d.). Dit vergt onderzoek dat voor de verschil-
lende groepen van transgene organi.smen aparu uitgevoerd zaL moeten I^rorden.
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V. ONDERZOEK IN UITVOERING

In dit hoofdstuk wordt een invenÈarisatie gegeven van het onderzoek dat met

reguliere en/of met additionele middelen in uitvoering is. Daarbij is de

inventarisatie beperkt tot onderzoek, daE direct de beperking van milieu-
belasting door de land- en Euinbouhr tot doel heeft. Er wordt namelijk door
vrij veel universitaire vakgroepen fundamenteel onderzoek gedaan, dat Índi-
recL van belang is voor de milieubelasting in land- en tuinbouw. Dit onder-
zoek is in deze invenEarisatie nieE meegenomen.

Àls indeling zijn de eerste vier milieubelastende factoren uÍ.8 hoofdstuk IV
aangehouden. Een aantal onderzoekactiviteiten richt zich op de integratie
van verschillende factoren in bedrijfssysEemen. Deze worden apart genoemd

onder E.

Voor deze inventrarisatie is gebruik gemaaku van het overzicht van de Voor-
waardelijke Financieringsprogramrna's 1989-1993 van de LU, de "Proeve van

een onderzoekplan" van de DiensE Landbouwkundig Onderzoek (mei 1989), het
"Onderzoekplan Praktijkonderzoek Akker- en Tuinbou\,r" van de Directie Akker-
en Tuinbouw (februari L989), werkplannen van andere participanten van de

NRLO en van aanvullende informatie uit jaarverslagen en werkplannen van

individuele onderzoekins tellingen.

De samenvaEting van de inventarisatie wordt gepresenÈeerd in tabel 1, ter-
wijl een nadere uitsplitsing wordt gegeven in de bijlage 1.
In de onderzoekplannen voor 1990 wordt door de individuele instellingen een

aanzienlijke verschuiving van reguliere capaciteiu naar landbouwrnilieu-
onderzoek voorzien.

De gegevens ten aanzien van het gewasbeschermingsonderzoek ten behoeve van
de vermindering van de milieubelasting zijn in deze inventarisaÈie niet op-
genomen. Deze zijn namelijk door de trIerkgroep Onderzoekplan Meerjarenplan
Gewasbescherming bijeengebracht en worden in de noEa van deze líerkgroep op-

Senomen. Voor een goed overzicht van het CoLale relevanÈe milieu-onderzoek
kan bedoeld Onderzoekplan dus niet gemist worden.



L2

Tabel L. LoPend onderzoek ten behoeve van wermindering van milieubelasting
door de primaire plantaardige produktie, met, uiEzondering van
gewasbescherming.

Onderzoekgebied aard van het onderzoek

A. Milieu-aspecten van planÈevoedingsstof- - universitair
fen en groeiregulacoren - strategisch (DLO)

- praktijkgericht

B. Gewasbescherming:. zie Onderzoekplan Meerjarenplan Gewasbescherming

C. Energieverbruik - strategisch (DLO)
- praktijkgerichr

D. Rest- en afvalstoffen - praktijkgericht
- bedrij fsleven

E. Teelt- en bedrijfssystemen - universitair (bodencomplex)
- praktijkgericht (teelt- en

bedrij fssystemen)

F. Overige - straEegisch (DLO)

De totale personele capaciteitsinzet op niveau van schaal 7 en hoger voor
de onderzoekgebieden A en C t/m F omvat ongeveer 100 mensjaren per jaar,
hraarvan ruim de helft is gericht op plantevoedingsstoffen, ongeveer een-

derde op integratie van verschillende factoren, ruim 7t op energiebesparing
en zeer weinig op resu- en afvalstoffen en overig onderzoek.
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VI. ONDERZOEK IN VOORBEREIDING

Naast het onderzoek daL in uitvoering is, zijn of worden ook nieuwe onder-

zoekprojecten of -programma's voorbereid. Daar de fasen van detaillering
onderling in hoge mate verschillen en nog alleszins onzeker is in hoeverre

deze voorstellen ook werkelijk uitgevoerd zullen kunnen worden, zullen deze

projecEen en programma's hier uitsluitend lssalitatief worden aangegeven.

In de sfeer van planÈevoedlngsstoffen en groelregulatoren gaat het daarbij
vooral om onderzoekplannen Eer verbeterlng van de adviesbases voor de

bemesting in de vollegrondsgroenteteelt en bloembollenteelt, de verbetering
van de toediening van drijfmest in de akker- en voederbouw, de verhoging

van de rneststoffen-efficiency in de fruiuteelt, de maximaal Eoelaaubare

NaCl-concenEraties in voedingsoplossingen voor glastuinbouwgewassen, e.a.

Op heÈ gebied van de gevasbescherming liggen er onder meer reeds onderzoek-

voorstellen ter tafel betreffende beslissingsinformatiesystemen met het oog

op de beheersing van bodempathogenen in de akkerbouw, de resistenuieverede-
ling en onkruidbeheerslng in de suikerbietenEeeltr, de resistentieveredeling
en ziektenonderzoek bij bloembollen. Ook zijn er additionele projecten ge-

formuleerd cen aanzien van onkruidbestrijding in de akkerbouvr en de volle-
grondsgroenEeteelt en ziektebestrijding in de glastuinbouw.

Daarnaast heeft de Werkgroep Onderzoekplan Meerjarenplan Gewasbescherming

een plan voorbereid, waarin de meesc prioriEaire breedgeldende onderzoek-

thema's gericht op beperking van de milieubelasEing zullen worden aange-

geven.

Zie verder ook onder integratle op bedrlJfsnlveau.

Voor de beperking van het energieverbruik wordt momenteel geen extra onder-

zoek voorbereid. In heu kader van het Onderzoekplan "GesloEen teeltsysEemen

ten behoeve van de Glastuinbouw" vindt wel echter een verschuiwing van aan-

dacht van groenÈen naar bloemgewassen plaats.

De Rest- en afwalstoffen-problematiek in de planÈaardige produktie is voor-
al van belang in de glasteelten. In het Onderzoekplan "Gesloten teeltsyste-
men" worden hiervoor voorstellen geformuleerd.
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De í.ntegratie van verschillende van bovengenoemde factoren op bedrlJfs-
niveau is voor elke bedrijfstak nodig. Daartoe zÍjn onderzoekvoorsEellen
geformuleerd voor de akkerbouw, de vollegrondsgroenteteelt, de fruitteelË,
de boomEeelt en de bloembollenteelt en wordt een Onderzoekplan "Gesloten
teelEsystemen" ontwikkeld ten behoeve van de glastuinbouw. Dit zijn teelt-
systemen, waarbij de emÍssie van grondstoffen en rest- en afvalsuoffen naar
milÍ.eucompartimenten Eot een minimum wordt beperkt en gedeeltelijk geheel
wordt voorkomen. HeÈ 0nderzoekplan ten behoeve van boomteelt in potten en

conEainers (NRlO-rapport 89/25) heeft aspecten van beide bovengenoemde

benaderingen.

Een apart programma wordÈ nu opgestart ter ondersEeuning van de introductie
van biologisch-dynamische en eeologische landbouwsystemen.
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VIT. BESPREKING EN AA}IBEVELINGEN

Bij Tabel 1 is aangegeven, daË monenteel (exclusief de gewasbescherming)

bijna 100 rnensjaren hoger en middelbaar onderzoekpersoneel (>S7) in dit
onderzoek is ingezeE, vraarvan meer dan de helft in deelonderzoeken gericht

op bemesting (en groeiregulatoren) en een derde op integratie van deelken-

nÍ-s in bedrijfssysEemen en/of teelEsysEemen.

Bij de planning van het onderzoek voor L99O zaL door verschuiving de capa-

eiEeitsinzet in deze onderzoekgebieden duidelijk toenemen.

Bij de bepaling van essentiële Èekorten in het onderzoek ten behoeve van de

beperking van milieubelasting door de primaire plantaardige produktie en

het beleid dat daarop is gericht, is het nodig vooraf te weten welke doelen

men wil bereiken.

In het Nationaal Milieu Beleidsplan en de Struetuurnota Landbouw worden

concreLe niveaus van beperking genoemd, zonder objectief onderbouwde infor-

matie over welk ecologisch doel daarmee bereikt zal kunnen worden. Dit zou

geen probleem zijn, qranneer aan genoemde norm zonder grote inspanning en/of

kosgen voldaan kan worden. De realiteit is echter, dat de gestelde niveaus

van beperking slechts met groÈe inspanning en ten koste van hoge uitgaven

bereikt zullen kunnen worden.

De verantwoordelijke, beleidsbeslissende instanEies zouden derhalve een

goed inzicht moeten hebben in de kosten-baten verhouding en de ecologische

effecten van de mogelijke beleidsopties, wil op langere termijn oP een

reë1e manier doelstellingen geformuleerd en normen vasugesteld kunnen wor-

den. Het onderzoek dat hiervoor nodig is, vindE nog slechEs in zeer beperk-

te mate plaaEs. DiÈ leidt tot de volgende aanbevelí.ng.

Algemene aanbeweling

Zo spoedig mogelijk dienÈ het kwantificerend onderzoek ten aanzien van de

ecologische, sociale en eeonomische gevolgen van verschillende beleids-

optries geintensiveerd te worden. Dit moet het op langere Cermijn mogelijk

maken, dat op basis van objectieve kennis goed afgewogen en onderbouwde

beleidsbeslissingen worden genomen.
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voor de kortere terrnijn kan het uitvoerend beleid wel geriehr zijn op be-
perking van de omvang van gebruik en emissie van milieubelastende stoffen
en hun Èoxische rnetabolieten zondet deze kwantitatieve onderbouwing.

Ter bepaling van het meesE noodzakeliJke overige onderzoek kunnen de ver-
schillende nilÍeubelastende factoren individueel bekeken worden. IíeI moet
men er in de praktijk rekening mee houden, dat er tussen veel van deze
factoren onderlinge inEeracEies bestaan.
Hieronder volgt dan enig corunentaar en adviezen ten aanzien van de indivi-
duele onderzoekgebieden.

a. Plantevoedlngsstoffen
Besprekins:

De nadruk in het onderzoek figt bij de opengrondsteelEen op kennis van en
inzicht in nutriënÈenstromen, efficiëntere nutriëntenÈoediening en betere
nutriënEenbenutting. Inzicht in deze processen voor een breed scaLa van
gewassen is van groot belang. In hec instituuEsonderzoek wordt aandacht
gegeven aan nutriëntenbalansen, maar voor boer en tuinder zou concreeL
ingeschat moeten kunnen worden welk ged.eelte van de mestgift onder d.e

gegeven teeltomstandigheden waarsehijnfijk zal uitspoelen uit of ophopen in
de grond. Een bewusc gebruik van deze parameter op het primaire bedrij f zaL
boer en tuinder stimuleren de emissies zoveel mogelijk te beperken.
over het door middel van mineralisatie beschikbaar komen en de benucting
van in de grond aanwezige nutriënten vindt nogal wat onderzoek plaags. Deze
kennis is echtrer nog niet zo betrouwbaar en hanteerbaar, dat er een prak-
tisch sysEeem voor geleide bernesting op gebaseerd, kan worden. De voorspel-
lende waarde van dit onderzoek behoeft verhoging. Daarenboven zou in de

buitenteelten de bouwvoor in het najaar slechts zo weinig oplosbare
nutriënten moeten bevatten, daE van uitspoeling in de winEerperiode nauwe-
lijks sprake is.

Voor de beschermde Eeelten wordE een andere strategie gevolgd, namelijk die
wan de gesloten sysEemen, d.w.z. dat er vrijwel geen nutriënten geloosd
worden, maar deze alle opgevangen en volledig hergebruiku worden. Dit ver-
eist, dat alle ionen in het voedingswater door het gewas opgenomen moeten
kunnen worden.
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Aanbevelinsen

- Boer en tuinder zullen zo spoedig mogelijk mogelijkheden cer beschikking
moeten krijgen, waarmee zij de te verwachten emissie van nuÈriënten naar

het urilieu afhankelijk van teeltomstandigheden en teelumaatregelen kun-

nen schatten.
Dit vraagt van het straEegisch onderzoek intensieve voortzetting van het
onderzoek naar de beschikbaarheid van nutriënten in de bouwvoor en naar

de benutting daarvan door de gewassen, aftrankelijk van alle relevante
facEoren.

Dit vraagE van het praktijkonderzoek enerzijds de opstelling van vereen-

voudigde meet- en rekenmethoden, die voor boer en tuinder hanteerbaar

zijn en voldoende informatle geven om op basis daarvan teettbeslissingen
te kunnen nemen en anderzijds de opstelling van bemestingsadviezen, die
naast de voedingsbehoeften van het gewas rekening houden met de poEen-

tiële emissie.

Hec is te verarachten, dat de resultaten van diE onderzoek de milieu-
vriendelijkheid van land- en tuinbou!, op korte termijn kunnen verhogen.

- In de nagenoeg gesloEen teeltsysLemen (glastuinbouw, champignonteelu)

moeten \.regen gevonden worden om de kwaliceit van het uí.tgangswatet zo-

danig te verbeteren, daE verversing van de voedingsvloeistof vanwege

ongewensEe ophoping van door de plant niet of nauwelijks gebruikte (bij -

voorbeeld NaCl) of zelfs voor de plant schadelijke stoffen, achterwege

kan blijven. Hierbij kan bijvoorbeeld gedaeht worden aan decenÈrale

zuivering toÈ gewensÈ eindniveau.

De resultaten van dit onderzoek zouden de behoefte aan lozing van ver-
vuilde voedingsoplossing drastisch kunnen beperken.

- Voor gesloten ceeltsystemen is het van grootr belang daE een doorbraak

wordt geforceerd in het onderzoek naar de bepalings- en sturingsmethoden
voor ionensamenstellingen in de stromende voedingsoplossing.

- Voor de ontwikkeling en theoretische ondersteuning van teeltmaacregelen
op het gebied van bemesuing zal de kennis over nutriëntenopname door

wortelstelsels en daarmee verbonden droge stof produktie en droge stof
verdeling in de planten aanzienlijk noeten toenemen. DiE vereist inten-
sivering van plantenfysiologisch en gewasecologisch onderzoek.
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b . Gewasbeschermingsmiddelen

Daar een inventarisatie van onderzoekbehoeften op het gebied van gewasbe-

seherming uitgevoerd is door de tríerkgroep Onderzoekplan Gewasbescherming,

wordt hier verwezen naar het desbetreffende rapport, dat in 1990 zal worden

uiugebracht.

c. Energle

Besprekins:

HeE energiebesparingsonderzoek uit het einde van de jaren zevent.ig en het
begin van de jaren uachtig is bijna geheel afgesloten. Enkele onderdelen

van dit onderzoek zijn nog ondergebracht onder andere hoofdthema's (abio-

tische stress, opcimalisering van heE kasklimaat) .

De optimalisering van de teelË betekenu direct of indirect (nu meestal

indirect) ook optimalisering van het energiegebruik. De behoefte aan ener-
giebesparing komu momenteel nieE meer zozeer voort uit de kosten van deze

produktiefactor, maar uiE de gewolgen van COr-uiÈstoot en de maatschappe-

lijke behoefte onnodig energiegebruik achterwege te laten. Bij het afnemen

van de voorraden fossiele brandstof is stijging van de energieprijzen ech-

ter niet uitgesloten. In die situatie zal een concurrerende produktie van

andere energiedragers dan fossiele brandstof misschien tot de rnogelijkheden
gaan behoren.

Aanbevelinsen:

- Om bovenstaande redenen is heE noodzakelijk dat er in de glastuinbouw

gezochE blijfÈ.worden naar zowel een absolute als een relatieve verla-
ging van de energieconsumptie, bijvoorbeeld door verbetering van kas-

typen (meer lichc, minder warmteverlies), energiezuiniger klimaatsbe-
heersing (bijvoorbeeld bepaling van de bandbreedte, waarbinnen het
klimaat mag variëren, optimalisatie van de warrnte-, lucht- en COr-

behoefte) .

- Het gebruik van rest- en afvalwarmte biedt nog veel mogelijkheden, die

economisch beter haalbaar gemaakt moeËen worden.

- FundamenEeel onderzoek, zowel- biologisch als technologisch, naar de

produktiemogelijkheden van bio-energie dient in de aandacht ce blijven,
ook al zou de produktie van biomassa door de Nederlandse landbouw in de
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toekomst slechts voor een klein deel in d.e

kunnen voorzien.
naEionale energiebehoef te

d. Rest- en afvalstoffen
Besorekins:

De verwerking van plastics als afvalstof van land- en tuinbouw krijgt in
het onderzoek vrijwel geen aandacht. Technologisch zijn er voldoende moge-
lijkheden om afvalplastic om te vormen tot opnj.euw bruikbare produkten. De

kosten van gescheiden aanlevering en de commerciële aspecten van het her-
gebruÍk vragen nog wel aandacht (zie project provincie Noord-Brabant).
De afvoer en het hergebruik van steenwol in de glastuinbouh, geven nog zor-
gen, hoewel onlangs de industrie openÍngen heeft geboden om afgewerkte
steenwol te gebruiken als grondscof voor de produkuie van nieuwe. De prak-
tijk zal het dan in een voor de industrie geschikte vorm moegen aanleveren
(steenwol en plastic gescheiden; vereiste samenstelling wan inhoudscoffen).
DiE bewortelingsmedium kan ook overbodig gemaakt worden (teelt op water) of
vervangen door minder milieubelastende bewortelingsmedia. Dit vraagt ener-
zijds een technische en commerciële benadering en anderzijds nog voorÈgezet.
teeltkundig onderzoek.

De organische afvalstoffen kunnen verwerku worden tot goed bruikbare com-

Posten. De l«saliteiÈ hiervan kan goed zijn, mits de grondscoffen niet ver-
mengd zijn meÈ storende stoffen uit het produktieproces (plastics, Eou1,r,

e.d.) of met niet gescheiden huisvuil. Het (fabrieksmatige) composterings-
Proces behoeft echter ondersceuning van composteringsonderzoek om zowel de
kwaliteit van het eindprodukt als de doelmaEigheid van het proces te kunnen
verbeteren.
De beperking van de milieubelasting door spoelwater, dat ontstaaÈ bij scho-
ningsprocessen op het primaire bedrijf behoeft geen onderzoek, mogelijk wel
regelgeving. Voor de behandeling van spoehirater in de verwerkende industrie
wordt ver$rezen naar de nota van de NRLO-sectorkamer Verwerking en Markt-
voorz iening.

Aanbevelinsen:

- Onderzoek is nodig naar de vervanging van rnilieubelastende bewortelings-
subsEraten in de teeltsystemen buiten de grond. Dit betreft biologisch
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en teeltkundig onderzoek, maar kan ook technisch onderzoek omvatten

(vervangende bewortelingsmedia, wortelbevochtigingssysEemen) .

- Composteringsbedrijwen voor agrarisch organiseh afval dienen gesteund te

worden meÈ in ieder geval toepassingsgericht composteringsonderzoek.

Mogelijk btijkc laÈer ook fundamenteel onderzoek op dit gebied nodig te

zijn. Aansluiting bij de desbeÈreffende onderdelen van het Nationaal

Onderzoekprogranma Hergebruik Afvalstoffen (NOH) ligt hierbij voor de

hand.

- De verwerking van agraÍisch organisch afval tot bio-energie dienE tech-

nisch en bedrijfseconomisch opni-euw aandacht te krijgen'

e. Teelt- en bedrljfssystemen

Besprekine:

In alle bedrijfsrakken is een bedrijfsmatige aanpak van produkEiesysEemen

in uitvoering of in voorbereiding, $raarbij de milieu-aspecten even zlraar

. meeqregen als de bedrijfseconomische. De realisatie van die onderzoekplannen

is een kostbare zaak, maar wel noodzakelijk voor de breedschalige introduc-

rie van deze systemen in de praktijk op betrekkelijk korte termijn (5-8

jaar). Verschuiving van de reguliere onderzoekcapaciteiE in de richting van

dit onderzoekgebied zaL in L99O vooral in het praktijkonderzoek subsEan-

tieel zijn.
In biologische en ecologische teeltsystemen kunnen teelEtechnisch nuttige

ervaringen worden opgedaan, die de ontwikkeling van de geintegreerde sys-

temen kunnen helpen bevorderen. NaasÈ marktkundige, zLjr. er dus ook nilieu-
technische redenen om meer onderzoekcapaciteit in BD- en ecosystemen te

investeren.

Aanbevelingen:
- De integratie van beschikbare kennis in geintegreerde teelÈ- en

bedrijfssystemen, waarin de milieu-aspecten een gelijkruaardige randvoor-

rÀraarde vormen met de bedrij fseconomische, zal voor het komende decennÍurn

van groot belang zijn. Vooreerst beEreft daE de ontwikkeling van derge-

lijke systemen, gevolgd door een periode van optimalisatie.
- De complexiÈeiu van dergelijke milieuvriendelijke bedrijfssystemen is

zodanLg grooÈ, dat voor optimalisaÈie de analyse van de achterliggende

verbanden en wetmatigheden nodig is om de systemen niet alleen duurzaam
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en veilig maar ook concurrerend te kunnen maken.

Voor dit ontwikkelingsproces zullen het fundamentele, het sËrategische
en het praktijkonderzoek in een hecht verband moeten samenwerken. Een

dergelijke samenwerking moet door het beleid gestimuleerd én beloond
worden.

Het onderzoek ten behoeve van de biologische en ecologí.sche landbouw-

systemen dient zoveel mogelijk in het reguliere onderzoek te worden

meegenomen.

De veranderingen, die met name de grondgebonden telers te wacht,en staan,

zLjr. zo ingrijpend, dat een te groot deel van de boeren en tuinders men-

taal niet in staat zullen blijken die veranderingen bij te houden. Dat

fenomeen werdient de aandacht van het onderzoek, opdat bij de overdracht
van kennis daarmee rekening gehouden wordt.

f. Overlge potentiële milieubelastende factoren
Bespreking:

Van de overige factoren zal vooral het lot van getransformeerde eigenschap-

pen in Eransgene organismen bij introductie in de natuur veel duidelijker
moeEen worden. Dan pas zal op rationele gronden besloten kunnen worden of
en hoe op een veilige manier opEimaal gebruik gemaakt kan worden van de

biotechnologische methoden Een dienste van land- en tuinbouw en de maat-

schappij als geheel.

Aanbevelins:
- HeÈ risico van de introductie van cultuurrassen en nicro-organismen met

getransformeerde eigenschappen in de plantaardige produktie van land- en

tuinbouw verdient op korte termijn opheldering. Risico-analyse onderzoek

moet derhalve hoge prioriteit hebben. InËernaEionale samenwerking op dit
gebied is zinvol.
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VIII. TOT SLOT

In het bovenstaande zijn de meest urgenEe onderzoekgebieden voor het ver-
band Èussen de prinaire plantaardige produktie en heÈ rnilieu genoemd en van
argumenten voorzien. Aangezien de resultaÈen van elk onderdeel van het
landbouwkundig ondereoek echter nodig zijn om opvolgende schakels te kunnen
ontwikkelen, staan genoemde urgenties niet los van andere activiteiten in
onderzoek en voorlichting.
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Bijlage 1. Inventarisatie van het lopend milieu-onderzoek op het gebied
van de plantaardige produktie.

A. },ÍILIEU-ASPECTEN VAN PI.ANTEVOEDINGSSTOFFEN

Programma Nadere aanduiding Doelgroepen

Universitair onderzoek
1. Effecten van milieu- effecten fysisch-chemisehe aIIe bedrijfs-

belasting op mens en belasting, eutrofiëring, lucht- takken
ecosystemen (LU) verontreiniging, aquaEische

systemen (deel eeosystemen)

2. Milieu(bio)technolo- deel: valorisaÈie mest, stank- alle bedrijfs-
gie (LU) bestrijding, reiniging grond- takken

lrater, (de)niurificatie

3. Substraatronderzoek aard en achtergrond van geur- champignon-
champignons produktie bij compostbereiding Eeelt

(r(UN)

Ins tituutsonderzoek
4. Plantevoeding en nutriëntenbalansen, -stromen, vollegronds-

-bemesting -toediening en efficiëntie groenEe;
fruitteelt;
voederbouw

5. Grasland- en voeder- nutriënÈenbenutting, voeder- voederbouw
gewassen opname

Praktij konderzoek- Proefstations /ROC' s
6. Behoud kwaliueit bemestingsnormen, emissie alle bedrijfs-

(groei) milieu recirculatie, fertigatie takken
(deels i.s.m. LlrI^I, KIJN)

Prakti i konderz oek - Bedrii f sleven
7. Bodem- en bemestings- N-Eoedieningstechní.ek, minera- suikerbieten

onderzoek (IRS) lisatie, uitspoeling N en K (i.s.ur. PAGV)
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B . CEIÍA§BESCIIER}ÍMGS}IIDDELEII

llet lopend ondefzoek is geinventariseerd door de !Íerkgroep Onderzoekplan
Gevasbeseheioing. Daarop is een onàerzoekplan gef,ornrl.erà. Ilet is de
bedoeling, dat dlt plan in L990 aansluitend bij het MeetJ,arenplan Gewas-
bescherming aan het Parlement hrordt aangeboden.
Voor de inventarisaÈie van lopend onderzoek wordÈ verwezen naar dit plan.
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C. ENERGIE

Programma Nadere aanduiding Doelgroepen

Universitair onderzoek
1. optimalisering o.a. optimalisering energie- glasruinbouw

produktie beschermde gebruik, Ív, CO.
teelten (LUW). Vormt
één geheel meu onder-
staand progr. 2 en
deel van 5

Instituutsonderzoek
2. Opuimalisering en o.a. energiebesparingsmoge- glastuinbouw

sturing kasklimaat lijkheden
(DLo)

3. Energie-efficiency energieverbruik per eenheid glasEuinbouw
(LEI-DLO) produkt.

4. Rookgaszuivering vermindering milieubelasting glasuuinbouw
(TUITNO) door TE-insrallaries

Praktiikonderzoek ProefsEaEions-ROC' s
5. Behoud van het doelmatige toepassing van ener- glastuinbouw

(groei)milieu gie in her kader van oprimali-
sering van het kasklimaat; rest-
warmEegebruik, effect schadelijke
componenten in rookgas en rv. op
groei en ontwikkeling

Onderzoek bedr iif s leven
6. Rookgaszuivering bij ontwikkeling methoden voor weg- glastuinbouw

TE-installaEies zuiveren van NO en andere onge-
(VEG-gasinst./RW) wenste 

"o*porr"rrËen 
in rookgasien
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D. REST- EN AFVALSTOFFEN

Programma Nadere aanduiding Doelgroepen

PraktÍj konderzoek- Proefstations /ROC' s
1. Ontwikkeling van langdurig gebruik van subsEraat. glasÈuinbouw

teeltsysËemen ea/of beperking van substraat-
volumes tijdens de teelt (PTGIPBN)

Praktijkonderzoek bedrij fsleven
2. Ongewenste inhouds- nilieukritische stoffen in getras suiker-

stoffen en reststsoffen, toxinevorming industrie
bij eonservering

Overig onderzoek
3. Mogelijkheden herge- hernieuwde inventarisatie van glastuinbouw

bruik van steenwol technische en commerciële moge-
lijkheden (Landbouwschap)

4. Mogelijkheden herge- inventarisatie technische en vollegronds-
bruik landbouwplastics commerciële mogelijkheden groententeelt,

(Prov. Noord-Brabant) glastuinbouw
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E. TEELT- EN BEDRIJFSSYSTEUEN

Prograrnna Nadere aanduiding Doelgroepen

Universitair onderzoek
1. Onderzoek van proces- deel: inzicht in proeessen in alle bedrijfs-

sen in het sysueem de bodem, om effecten van men- takken
boden (LU) selijke ingrepen Èe kunnen

voorspellen

2. Gedrag en analyse van transport, ad- en absorpcí.e, alle bedrijfs-
milieuverontreinigende omzecting, opname, zware metalen, Èakken
scoffen (LU) NH' bestrijdingsmiddelen

Prakti i ksericht onderzoek
3. InÈroductie geinte - tegionale introducEie in de akkerbouw

greerde bedrijfsvoe- praktijk. Samenwerking: PAGV-CAD
ring in de akkerbouw AGV-Voorlichtingsdiensten-CABo-LEI

4. Milieuvriendelijke slmthese van velerlei gegevens alle bedrijfs-
bedrijfssystemen uit deelonderzoeken takken
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F. OVERIG ONDERZOEK

Programrna Nadere aanduiding Doelgroepen

In-stituutsonderzoek
1. RisÍco Íntroduccie inschaÈting van risico's bij a1le bedrijfs-

transgene planten introductie genetisch gemodlfi- takken
ceerde planten in de natuur
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BUlage 2. Samenetelllng Klankbordgroep:

- Dr. R.J. Bogers

- Dr.Ir. T. Breimer
- Prof.Dr.Ir. H. CtralLa

- Dr.Ir. G.H. Gernlng

- Ir. G.M.J. Loeffen
- Dr.Ir. H.J. van Oosten

- Prof.Dr.Ir. R. Rabbinge

- Dr.Ir. K. RiJniersce
- Dr. Ir. K.Ií. Snilde
- Ir. A.A.l.t. Sweep

- Dr.Ir. R.D. Iíoirtlez
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