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Conclusie

Laat ons even hernemen waar we waren gebleven

over de excessen van de overmatige industriali-

De eerste generaties landbouwkundigen
moesten kennismaken met die
volwassen geworden ecologie en tot
het inzicht komen dat landbouwkunde
eigenlijk toegepaste ecologie is.

ring van die kritiek is
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homo sapiens de dominante

is nu

braakperiode van de akker (
-

-

-

-
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De fasen 1-5 van agrarische verandering onder druk van de bevolkingsgroei, beschreven door Ester Boserup
(1965) gevolgd door de huidige fase 6 en toekomstige fase 7 (eigen werk).
FASE

NAAM

1

LENGTE VAN DE
BRAAKPERIODE
Boserup (1965)
Tientallen jaren

2

Bush fallow
Grassy fallow

4

Short fallow

5

Multicropping

Pre-industrieel

Forest fallow

3

DOMINANTE
ENERGIEVORM

PERIODE

Ecologisch

Minder dan 10 jaar
Max. 2 jaar
Max 6 maand
Max 1 maand

Menselijk en dierlijk

Na Boserup (eigen werk)
6

-

Industrieel

Max 1 maand

Fossiel

7

Verweving

Post-industrieel

Verweving

Ecologisch, menselijk
en dierlijk

-

met de beschikbaarheid van goedkope olie (of fosanders op dan beter om te gaan met de energie-

aan de huidige en toekomstige vraag naar voedsel zonder terug te vallen in miserabele scenario’s
gen voor
, maar zelf met honger naar
bed gaan?

De uitdaging is dus een Fase 7 van
de landbouw te concipiëren met een
gunstiger energie-efficientie die
bovendien niet meer staat of valt met de
beschikbaarheid van goedkope olie (of
fossiele brandstoffen in het algemeen).

-
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Ester Boserup en energetische beschouwingen (beide begrippen
-

Laat ons daartoe even terugkeren naar de

en haar verbanden met het omringende

ecologische successie
lueert spontaan naar een bos (silva

-

Die fase van dominantie door grassen heet
het een overgangsfase tussen
en silva

-

en

-

van spontane energie-opstapeling, die van
bronnen maakt?

en silva

-

en silva

de aanwezige proporties
,
en silva, een punt in een driehoek waarvan de drie
,
en silva
silva is geen landbouwlandschap en kan slechts in heel welbepaalde omstandigheis evenmin een landbouwlandschap, want van een

oogst

dan? In bepaalde landschappen gedomineerd door industriële landde volledige ruimte in beslag kan nemen, zonder enige
interactie met
of silva
illusie gecreëerd dat akkers kunnen bestendigd worden met veel en steeds meer che-
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geen

of silva meer aan te pas komt, al was het maar als kleine
-

-

Problemen met ziekten en
plagen worden zoveel mogelijk
vermeden als agrobiodiversiteit op
bestudeerde wijze gecombineerd
wordt met wilde biodiversiteit.

Ten tweede
ker dat een overgebruik van industriële energie
in de
de ontplooiing van levende energie-

zoals

LANDBOUW

Ten eerste
diging van de

-

(

Ten derde
en duur worden? Dan moeten we wel terugkeren naar niet-industriële, lees levende
-

-

we met teveel mensen te hard moeten werken op en rond de

met

, dan moeten we mik-

Het is onze enige
in een landbouwlandschap eist een
en silva
gebruiken? Door een

-

bestaan nog, maar de uitdaging is om ze verder te optimaliseren via
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1

Schematische illustratie van hortus, ager, saltus en silva gerangschikt volgens een tijd-ruimtegradiënt

Ager evolueert via saltus naar silva onder omstandigheden die gunstig zijn voor plantengroei. Ager is een intermediaire
sink (put) van vruchtbaarheid die wordt gewonnen uit bronnen (‘source’) die bestaan uit combinaties van saltus en
silva. Een vierde element is de hortus (tuin): een microkosmos van ager, saltus en silva tezamen, en de ultieme sink
waar vruchtbaarheid geconcentreerd wordt. De hortus wordt in dit verhaal verder buiten beschouwing gelaten.

Traject van agrarische verandering onder toenemende bevolkingsdruk sensu Boserup
Silva 100%

Ager 100%

Saltus 100%

Fasen 1-5 zijn pre-industriële fasen beschreven door Boserup, gekarakteriseerd door steeds
kortere braakperioden. Phase 6 (zonder braak) is de landbouw van vandaag.

Het inzicht van het belang van

en silva

vruchtbaarheid van een
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De braakperiode die van de

LANDBOUW

diezelfde
en silva
braakperioden en met transfers van vruchtbaarheid uit die

en silva naar de

weer een silva maakt via een min of meer lange

er in een landschap
gebruik mag gemaakt worden van de spontane energie vervat in het proces van eco-

overgroeiende

wordt hersteld via ecologische successie en de nieuwe

wordt

-

bestendiging van een steeds permanentere en grotere

, actief vruchtbaarheid moest
via een aan belang
-

en silva herwaar-

-en silva

sal
ter verbetering van het energetisch

duwde, zou Fase
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3

Contouren van Fase 7 sensu Boserup
Silva 100%

Reintegration
of SILVA
components
into the AGER

Ager 100%

Reintegration of SALTUS
components into the AGER

Saltus 100%

In de gematigde streken komt een beter gebruik van

neer op de herwaardering

, min of meer gedomesticeerd, met min of
-

maken en het transporteren van mest van permanent grasland naar
, maar ook via
zelf, waar dan geen actief transport meer
wil zeggen dat intensivering via grasland slecht gesmaakt wordt door lezers die menen

-

silva

silva
veelheid van

-

De grote troef van uitgekiende mengverbanden van gewassen met verschillende groeivormen is dat er per hectare meer van het invallende zonlicht wordt omgezet in biomassa,
-
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Herverweving met
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historisch nooit zo goed gewerkt

silva
silva nog integraal deel
aan te pas komt, vraagt onderzoek hierover ook veel
-

Herverweving van
en silva met
van de
Voor een goede oogst moet ook de onkruiddruk ingetoomd worden en mogen ook ziek-

mislukking nu eenmaal niet genomen kan worden is de industriële oplossing van dit
afgeleide probleem de ontwikkeling van een resem pesticiden die heel vaak gewoon
-

Agro-ecologisch gezien is het veel interessanter om problemen met ziekten en plagen

en silva, veel minder in

Verweving versus scheiding van natuur en landbouw

het vorige (de herverweving van

,

en silva

-
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sparen voor natuur (

-

In de wetenschappelijke controverse
die vandaag woedt tussen aanhangers
van land sparen voor natuur enerzijds
– waarin (industriële) landbouw
ruimtelijk gescheiden wordt van
natuurgebieden – versus landbouw
delen met natuur neemt de agro-ecologie
meestal de laatste stelling in.

vermestingproblemen in onze nochtans op papier

De hierboven opgesomde concepten worden vandaag steeds beter begrepen en gedonieuw-kapitalistische landschappen er uitzien, duiken steeds twee hamvragen op: die
over schaal en die over ’lokaliteit‘ (slecht vertaald uit localness
De hierboven beschreven basisprincipes kunnen op het eerste zicht inderdaad door
zowel grote als kleine structuren toegepast worden, familiaal of buitenfamiliaal, die
zowel lokaal voedsel voor een lokale markt produceren als exportgewassen voor een

en lokaliteit (lokale productie en consumptie van voedsel en andere biomassa’s, weigingen die het woord agro-ecologie hanteren, bespeurt men soms weinig nuance als
het gaat om vervelende vragen zoals: hoe klein is kleinschalig, en hoe lokaal is lokaal?

-

Het principe van kleinschaligheid en lokaliteit komt pas goed in de problemen als het
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De herverweving van
,
en silva
bouwkundige bekommernis: hoe kan de vruchtbaarheid van een

bestendigd

de akker?
Als er zich een transitie aankondigt in de manier waarop we onze
bestendigen,
met meer interne silva en
en minder externe inputs, dan wordt die transitie ook
gestuwd door transities stroomopwaarts en stroomafwaarts van het akkergebeuren,
-

lato

-

In de zo-even vernoemde kwesties van schaal en lokaliteit is er een oud zeer van coexistentie
-

structuren gekenmerkt door een historisch gegroeide dualiteit.

agrarische
-

coëxistentieproblematiek met ggo’s of met pesticiden die de neiging hebben zich in

van zulke co-existentieproblematieken, zowel in de ruimte als in

, de politieke machtsverhoudingen van dat

51

LANDBOUW

Irreversibiliteit wordt uitgelegd via mechanismen van

-

keert, wordt er vaak hysteresis

dat we terugkeren naar de productiviteit (van koeien, van gras, van arbeid, van energie
Veerkracht
De herverweving van

en silva in de
robuustheid en

(resilience

Als er bovendien een verstoring in het normale functioneren optreedt (door een grote

autonomie
trie en hun winstmarge is groter omdat ze veel minder inputs aankopen en daarmee
krachtige

Een van de redenen van een agroecologische voorkeur voor kleinschaligheid
is dat ons boerenverstand ons zegt dat
een groot aantal kleine entiteiten beter
systeemschokken kan opvangen dan
een klein aantal geglobaliseerde en
centraal beheerde voedselimperia.

onlangs werden die begrippen ook toegepast op
-

agro-ecologische voorkeur voor kleinschaligheid is
dat ons boerenverstand ons zegt dat een groot aantal
gen dan een klein aantal geglobaliseerde en centraal

en silva op en rond de

haalt

in de plantenveredeling van de vorige eeuw is ontwikkeld, en vervolgens vastgeroest

52

Oikos 66, 3/2013

en

-

-

LANDBOUW

(via pa

De antagonismen die optreden tussen verschillende energievormen die gebruikt worDe
tussen graanproductie en stro- en wortelproductie die is opgetreden als ongewild en
die keihard bestendigd wordt

Synergie

houdens van de homo sapiens boodschappen doen, koken, eten en hun keukenafval
-

Ook al zit er veel inertie
positieve

, synergie
-

-

Veel mensen zien zulke linken niet, en dus ook niet de manieren om positieve wisselwer-
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tingen ligt het voor de hand dat eindeloos inpraten op het landbouwproductie-apparaat

(
-

het fameuze
Vlees eten is geen noodzaak maar een

Aardbeien produceren op compost zonder chemische hulpmiddelen brengt m r op

-

belang? Via zulke prangende vragen over gouvernantie komt de agro-ecologie
lato

is het principe van

is een uitstekende leidraad
keep it simple, less is more en ga

eenvoudige vuistregels te formuleren en uit te testen over het beheer van die levende
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Dat principe is geformuleerd op basis van een leven lang observeren van complexe

omdat het een vuistre-

LANDBOUW

-

-

-

vraagstukken het moeten hebben van eenvoudige
ductie, verdeling, verwerking, consumptie en de

Landbouwbeleid maakt het integendeel steeds
sta ik ook huiverig tegenover het uitwerken van ingewikkelde berekeningen van de

Parsimony leert ons dat complexe
vraagstukken het moeten hebben
van eenvoudige oplossingen. Ook zo
als het gaat over voedselproductie,
verdeling, verwerking, consumptie en de
prijzenpolitiek die daarbij gehanteerd
wordt voor huishoudens en boeren.

Conclusie
op twee manieren: onvoorbereid, via een plotse en rampzalige ineenstorting van het
crash
op
-

-
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De methodologische problemen om hierover correct onderzoek te doen en met releevenveel leiderschap aan de dag wil of kan leggen om verandering te trekken, en

De tijd zal uitwijzen of fase 7 een
haalbare kaart is binnen de huidige
demografische tendensen wereldwijd.
Het is daarbij vooral goed om wat meer
bescheidenheid aan de dag te leggen: ten
opzichte van het heelal in het algemeen
en de levende materie in het bijzonder.

-

om wat meer bescheidenheid aan de dag te leggen: ten opzichte van het heelal in het algemeen

-

Bio
•
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