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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

ILVO

Een toekomst voor de landbouw !

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. 
ILVO steunt op 80 jaar wetenschappelijke arbeid.  
Door zijn uitmuntend multidisciplinair en innovatief 
en toegepast onderzoek wordt ILVO internationaal 
gerespecteerd. ILVO mikt op een duurzame, rendabele 
en toekomstgerichte landbouw en visserij. 
De bevindingen, diensten en samenwerkingen komen 
ten goede aan de volledige Vlaamse agrovoedingssector.

• onderdeel van de Vlaamse overheid, 
beleidsdomein Landbouw en Visserij

• multidisciplinair en innoverend 
onderzoek voor een duurzame 
landbouw en visserij 

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

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

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

• Meer dan 600 personeelsleden

• samenwerking met universiteiten, 
hogescholen en praktijkcentra

• advies aan het beleid, de sectoren en de 
maatschappij

Onderzoek
ILVO
Instituut voor Landbouw-
en Visserijonderzoek 



Rundveehouderij

• melk- en vleesvee • voederwaardering
• nutriëntenbehoeften • voederstrategie 
• valorisatie voedermiddelen • additieven 
• emissie (methaan) 
• excreties (stikstof, fosfor) 
• diergezondheid • dierenwelzijn 
• melk- en vleeskwaliteit
• huisvesting en stalinrichting 

Varkenshouderij

•vleesvarkens en zeugen •nutriëntenbehoeften
•voederstrategie •additieven 
•emissie (ammoniak) 
•excreties (stikstof, fosfor) 
•diergezondheid •dierenwelzijn 
•vleeskwaliteit •berengeur 
• huisvesting en stalinrichting 

Kleinveehouderij

•pluimvee en konijnen •nutriëntenbehoeften
•voederstrategie •additieven 
•excreties (stikstof, fosfor) 
•diergezondheid •dierenwelzijn 
•vlees- en eikwaliteit 
•huisvesting en stalinrichting 

Aquatisch milieu en Kwaliteit

• evaluatie marien ecosysteem • ruimtelijk beheer 
• mariene biodiversiteit 
• chemische en toxicologische monitoring 
• biologisch milieuonderzoek 
• kwaliteit en identiteit • visserijproducten 
• producttechnologie

Visserij en Aquatische Productie

• visserijbiologie • beheer van visbestanden 
• ecosysteembenadering in visserij 
• aquacultuur 
• visserijtechniek 
• verduurzaming visserij

Plattelandsontwikkeling
 
• ruimtelijke veranderingen en impact op landbouw  
 en ruimtelijke kwaliteit 
• regionale ontwikkeling 
• streekidentiteit 
• sturingsmechanismen van plattelandsontwikkeling 
• duurzaamheidsoverleg
• multi-stakeholder processen en participatie

Groei en Ontwikkeling

• plantarchitectuur • biomassakwaliteit
• translationeel moleculair onderzoek
• abiotische stresstolerantie • (eco)physiologie
• modellering
• fenotypering en genotypering

Toegepaste Genetica en Veredeling

• kruisveredeling • koude of droogte stress
• genexpressie 
• kwalitatieve en esthetische innovaties 
 bij land- en tuinbouwgewassen 
• in vitro veredelingstechnieken

Teelt en Omgeving

• gewassen • gewasrotaties • productiesystemen 
• duurzaam bodembeheer en bodemkwaliteit
• beheer van nutriënten en organische stof
• raakvlakken landbouw & natuur
• rassenonderzoek

Gewasbescherming

• opsporing, identificatie en duurzame beheersing   
 van pathogenen 
• reductie van en alternatieven voor pesticiden 
• screening van ziekteresistentie 
• epidemiologie en biologie van de schadelijke   
 organismen 
• pest risk analyses

Agrotechniek

• milieutechniek i.v.m. luchtemissies (ammoniak, 
 fijn stof, broeikasgassen en geur) en    
 emissiereductietechnieken en stalventilatie 
• energietechniek o.a. rationeel energiegebruik,   
 exergetische optimalisatie 
• veehouderijtechniek o.a. technologie voor de   
 analyse van dierparameters 
• oogst- en naoogsttechnologie 
• machineontwerp 
• sensorontwikkeling 
• spuittechniek 
• automatisatie en ICT   

Voedselveiligheid

• microbiologische en chemische veiligheid 
• risicoanalyse bij voeding 
• contaminanten en residuen van diergeneesmiddelen 
• houdbaarheid van levensmiddelen 
• reiniging en desinfectie van productieruimten

Productkwaliteit en -innovatie

• detectie van allergenen, GGO’s  
• productontwikkeling en -diversificatie  
• authenticiteit 
• productkwaliteit 
• productieplatform voor recombinante eiwitten
• voedselverwerking op semi-industriële schaal

Dier

Landbouw & Maatschappij

Technologie & Voeding

Plant Bedrijfs- en sectorontwikkeling
 
• bedrijfsmanagement 
• beslissingsondersteunende instrumenten en   
 modellen 
• samenwerking in de agrofood-keten 
• transmissie van duurzaamheid, kennis en   
 innovatie en prijs doorheen de keten 
• sociaal-economische schokvastheid en flexibiliteit  
 van landbouwsystemen 
• risico in de landbouw: omgevingsanalyse en gedrag 
• leerprocessen en kennisnetwerken 
• duurzaamheidsbeoordeling en indicatoren


