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Naar een
intensieve
ecologische
landbouw
Hoogleraar Pablo Tittonell bepleit
een intensieve biologische landbouw.
Daarmee los je het wereldvoedsel-
probleem wel op. En de populatie
weidevogels in Friesland zal weer
toenemen.

I
AAN DIRK VAN DER MEULEN

It ’s a lie! De Argentijnse hoogle-
raar Pablo Tittonell van Wage-
ningen Universiteit is stellig. De
westerse agro-industrie wil ons

graag doen geloven dat West-Europa
en Noord-Amerika de landbouwpro-
ductie fors moeten opvoeren om de
groeiende wereldbevolking te voe-
den. ,,Het is een grote leugen. Want
deze continenten zijn goed voor 10
procent van de wereldvoedselpro-
ductie. Ook als je die opkrikt naar 15
procent los je het wereldvoedselpro-
bleem echt niet op.’’

Tittonell is ruim een jaar hoogle-
raar Farming Systems Ecology in Wa-
geningen. Hij schuwt niet om de hei-
lige huisjes van de traditionele land-
bouw omver te werpen. Zo noemt hij
het ook een leugen dat de biologi-
sche landbouw, ofwel een landbouw
zonder kunstmest en bestrijdings-
middelen, de wereld niet kan voe-
den. Hij beantwoordt zijn criticas-
ters altijd met een wedervraag:
voedt de traditionele landbouw de
wereld dan wel? ,,Toch ook niet wel?
Wereldwijd lijdt bijna een miljard
mensen geregeld honger.’’

Daar valt tegen in te brengen dat
veel voedsel wordt verspild en er
sprake is van een slechte logistiek.
Als de mensheid die problemen op-
lost, hoeft ze geen honger te lijden,
zo wordt betoogd.

Dat eerste, de verspilling, is waar
stelt Tittonell. ,,Maar het is geen ar-
gument om nog meer tarwe, maïs of
melk te halen van westerse land-
bouwgronden. In India gaat achttien
maal de graanvoorraad van Neder-

land verloren door slechte opslag en
bewaring. Dan is het toch logischer
om het probleem in India op te los-
sen in plaats van de tarweteelt hier te
intensiveren?’’

Het tweede argument, dat van de
logistiek, vindt hij niet steekhou-
dend. ,,We kunnen best het maïs-
overschot van Ohio verplaatsen
naar Malawi. Maar toch gebeurt het
niet. Het belandt in het veevoer of er
wordt biobrandstof van gemaakt.’’

Dat brengt Tittonell, wederom, op
een wedervraag. ,,Als Malawi honger
lijdt en als de wereldbevolking groeit
van 6 naar 9 miljard mensen, moe-
ten we dan de productie in Ohio nog
verder opvoeren? Lijkt me niet. Beter
is het om te komen tot een hogere
landbouwproductie in Malawi. En in
bijvoorbeeld India en Indonesië.’’

Maar hoe? Niet door er dezelfde
hoeveelheden kunstmest en bestrij-
dingsmiddelen te gebruiken als in
Nederland of de Verenigde Staten.
,,Dat zou niet duurzaam zijn’’, zegt
Tittonell, ,,omdat vooral kunstmest
een enorm beroep doet op fossiele
brandstoffen. De landbouwgronden
in grote delen van de wereld zijn er
ook niet geschikt voor. Kunstmest
leidt er op termijn tot een verschra-
ling van de akkers.’’

Tittonell vond de oplossing in de
natuur, beter gezegd in het tropisch

oerwoud. Hier groeien enorme bo-
men vaak in volstrekte harmonie
met paddenstoelen terwijl de grond
toch arm is aan opneembare fosfa-
ten. Wat blijkt? De paddenstoel weet
de enorme reserves niet opneem-
baar fosfaat om te zetten in opneem-
bare fosfaten voor bomen en plan-
ten. Anderzijds maakt de padden-
stoel dankbaar gebruik van de voe-
dingstoffen in de boomwortels.

Het voorbeeld bracht Tittonell tot
de ecologische symbioselandbouw:
Breng planten en planten en dieren
bijeen die elkaar versterken. De Ar-
gentijnse hoogleraar inventariseer-
de talloze ecologische, productie-
verhogende combinatieteelten zoals
maïs en kikkererwten en rijst/een-
den/vis en azolla. Azolla is een drij-
vende waterplant die stikstof uit de
lucht bindt en veel waardevolle mi-
neralen bevat. De plant dient als
voedsel voor eend en vis. Hun uit-
werpselen vormen de voeding voor
de rijstplant. Proeven in Indonesië
wijzen uit dat rijstproductie in com-
binatieteelt hoger uitvalt dan in een
monocultuur (zie kader pagina 14).

Ook maïs en de acaciaboom (fahi-
derbia albida) vormen zo’n fraaie
combinatie. Als in de eerste weken
het maïsplantje behoefte heeft aan
vocht, heeft de boom een vol blader-
dek. De bladeren van deze boom we-
ten goed stikstof uit de lucht te bin-
den. Als ze van de boom vallen, vor-
men ze een ideale mestbodem voor
de maïs die dan ook behoefte heeft
aan zonlicht. Ook in deze combina-
tie stijgt de maïsproductie.

> Vervolg op pagina 14.

Boeren zouden meer strorijke vaste mest moeten gebruiken ter verbetering van de weidevogelstand.


