
ILVO

ILVO tot uw dienst!
De land- en tuinbouw evolueert in tal van richtingen zoals 
specialisering, schaalvergroting, internationalisering, 
functieverbreding, maar vooral verduurzaming. De 
primaire producenten en verwerkers ervaren steeds 
hogere eisen qua productkwaliteit, dierenwelzijn, 
veiligheid, ruimtegebruik en sociaal beleid. Dat zijn 
stevige uitdagingen die grondig en betrouwbaar 
onderzoek en ontwikkeling vergen. 

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 
ILVO is om vele redenen bijzonder. Het is een 
kennisinstelling van de Vlaamse overheid, meer 
bepaald van het beleidsdomein Landbouw en Visserij.
 

Diensten
ILVO

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. Van Gansberghelaan 92

9820 Merelbeke - België
T +32 (0)9 272 25 00
F +32 (0)9 272 25 01

ilvo@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be

Instituut voor Landbouw-
en Visserijonderzoek 

• onderdeel van de Vlaamse overheid, 
beleidsdomein Landbouw en Visserij

• geaccrediteerde analyse- en 
detectielaboratoria, testbanken, 
proefstallen, -serres en installaties, 
voedingsfabriek op pilootschaal, 
zaadverwerkingsunits, en 200 ha 
proefvelden 

• expertise voor de diverse spelers 
in land- en tuinbouw, visserij en 
plattelandsontwikkeling

• multidisciplinair en innoverend 
onderzoek voor een duurzame 
landbouw en visserij 

• nieuwe kennis over de volledige keten, 
van akker tot vork 

• Meer dan 600 personeelsleden

• samenwerking met universiteiten, 
hogescholen en praktijkcentra
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Maatwerk Referentiewerking

Advies 

Laboratorium analyses
Erkende nationale referentielaboratoria (NRL’s)

•NRL plantengezondheid
•NRL melk en melkproducten 
•NRL GGO’s 
•NRL van residuen van diergeneesmiddelen in    
 levensmiddelen van dierlijke oorsprong
•NRL allergenen 
•NRL watergehalte in pluimvee

Gemandateerde referentiewerking

• luchtemissies en duurzame productietechnieken in 
 de landbouw (LNE)
•visserijbeheer (verzamelen van gegevens)
•landbouwgewassen en sierteelt: bepaling Cultuur-   
 en Gebruikswaarde (CGW) en Onderscheidbaarheid,   
 Homogeniteit en Bestendigheid (OHB)
• kwekersrecht
•begeleiding Melkcontrolecentrum (MCC)-Vlaanderen

Overige referentiewerking

• ringtesten zuivelindustrie 
• ringtesten macrobenthos identificatie

Voedingsanalyses (basis voor Food Pilotprojecten)

• chemische en microbiologische voedselveiligheid 
• samenstelling en authenticiteit
• smaak- en geurbepalingen (chemisch en via smaakpanel)
• GGO-onderzoek 
• voedselallergenen 
• in vitro screening en gastro-intestinale simulaties

Plant, teelt en bodem

•fysico-chemisch labo voor minerale bodems, potgrond,  
 bodemverbeteraars en gewassen  
•diagnosecentrum voor ziekten en plagen bij planten
•ploidie-analyse 
•moleculaire merkers

Dier gerelateerde analyses

•diervoeder: chemische samenstelling, verteerbaarheid 
 en evaluatie
•intermediaire producten (darminhoud, pensvocht),   
 excretieproducten (faeces, urine) en bloed
•dierlijke eindproducten (ei, melk, vlees)
 
Mariene gerelateerde analyses

•vis/schaaldieren: identificatie, kwaliteit, authenticiteit,   
 leeftijdsbepaling (vis otolieten)
•benthos en plankton: identificatie, dichtheid, biomassa
•sediment: fysische en chemische kenmerken
•zeewater: kwaliteit, algen

Food Pilot (partner is Flanders’ FOOD)

• productsamenstelling • productontwikkeling
• processing op semi-industriële schaal
• smaak- en geurbepalingen (chemisch en via smaakpanel)
• houdbaarheidstesten • kwaliteitsbepalingen
• reiniging en desinfectie • microbiologische en chemische  
 voedselveiligheid en kwaliteit

Agrotechniek

• spuittechniek: metingen en ontwikkeling
• automatisatie en ICT
• ontwerp van landbouwmachines 
• metingen stalklimaat en -emissies,  emissiearme   
 stalsystemen (gassen, fijn stof en geur) 
• stalmatten - vloeren: duurzaamheid, slijtage
• mechanische impacten bij aardappeloogst
• onderwatergewichtbepaling van groenten en fruit
• algemene agrotechnische oplossingen
• melktechniek

Plant en teelt

• proefveldwerking • ziekteresistentiescreening 
• beeldanalyse van vorm en kleur
• monitoren van fotosynthese en groei
• genetische analyses en opstellen van kruisingsschema’s 
• rassenonderzoek
• pre- en postcontrole zaai- en pootgoed

Veehouderij

• voederwaardering (vertering, efficiëntie) en    
 voederbewaring  
•zoötechnische proeven melkvee, varkens en kleinvee 
• gedrag en welzijn landbouwdieren
•emissies rundvee 
•uitscheidingsproeven pluimvee 
•bioanalyse

Visserij, aquacultuur en marien milieu

• ontwerp en testen van vistuigen
• duurzaamheidsbeoordeling
• trajectbegeleiding van innovaties in de visserij
• proefinstallaties voor aquatische proeven
• wetenschappelijk duiken

Landbouw en Maatschappij

• begeleiding multistakeholderprocessen, brainstormsessies,  
 creatieve ruimte, workshops (lab kwalitatief onderzoek)
• duurzaamheidsmonitoring op je bedrijf
• sensibilisering arbeidsveiligheid: Preventagri

• Varkensloket (informatieplatform voor de varkenssector)
• Preventagri (sensibilisering arbeidsveiligheid)  
• Kennisopbouw Luchtemissies Veehouderij (VEMIS),   
 emissiearme stalsystemen (VLM) 
• Technopool Sierteelt (kenniscentrum voor de sector)   
• Biologische Landbouw onderzoekscoördinatie (NOBL)
• Food Pilot: praktijkadvies voor agrovoedingsbedrijven 
 rond product- en procesverbetering
• aquacultuur - kosten/batenanalyse
• advies bij het wildschadebesluit

• landbouwcultivars (ILVO-Seeds): grassen, soja, bladkool,
 vlinder- en kruisbloemigen, groenbedekkers, cichorei,...
• sierteeltcultivars in azalea en boomkwekerij 
 (Azanova, Best-Select) 
• versopgepompt zeewater (pijplijn naar ILVO-Oostende) 
• ongewervelden en vis (levend of geconserveerd) voor   
 educatief doel
• referentiemonsters voor de samenstelling van melk en   
 zuivelproducten  
• referentiemonsters voor de bepaling van antibiotica in   
 melk en vlees 

• melktechniek (kwaliteitszorg onderhoud en keuring 
 van melkmachines en koeltanks) 
• spuittechniek (dienst voor verplichte driejaarlijkse keuring  
 van spuittoestellen) (FAVV)  
• afstellen en testen van de performantie van    
 landbouwmachines 
• kits voor antibioticabepaling: validatie van commerciële
  screeningstesten voor het opsporen van    
 antibioticaresiduen

Keuring en certificatie

Producten  


