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*heteindvande39e eeuw,toendewereldbevolking

J

>5m i l j a r d w a s , s c h a t t e Ravenstein(1890)datervoor

6

biljardmensenlandbeschikbaar zouzijn.

°PheteersteInternationaleBodemkundigCongres,datin
192

8inWashingtonwerdgehouden,heeftPenck (1928)ge-

w e r d datdewereldvoedselzoukunnenproducerenvoor
16

biljardmensen.MeerrecentegegevenszijnvanRéveile

(19

?6),diemeentdatdewereld40miljardmensenkan

v

°«*e»envanBuringh (1975)dieheeftbepaald,datde

l

**dbouw,indienoveraluitgeoefendonderoptimaleom-

St

andigheden,circa30maalzoveelvoedselkanproduceren

als
S

thanshetgevalis.

^ a t t i n g e n v a n h e t tot aleareaalbeschikbaarakkerland

l i ë r e nvan2,8miljardhectare (Bailed.1912)en3,2
*liardhectare (Kellogg en Orvedal,1969),tot7miljard
h

**are (Pawley,1971).Dezegrotevariatiebinneneen

eindigtotaallandoppervlak laatzien,dathetgedeelte
datgeschiktgeachtwordtvoordeakkerbouw,alsmedede
mogelijkeproductievanditland,zeerflexibelzijn.
Beidehangenafzowelvandegegevenswaarvanmenuitgaatalsvandemethodedievoordeevaluatiewordtgebruikt.
Ofschoondeschattingenopwereldschaalvandereserves
aanlandduidelijkmakendaternoggroteoppervlakten
potentieelgeschiktakkerland zijn,ishettochnauwelijksmogelijkpractischeconclusiestetrekkenvoorde
planningvanhettoekomstigebodemgebruik.Hetisbeslistnoodzakelijkhetbegrip "akkerland"beterteomschrijvenominstaattezijnleidingtegevenaande
productievanbelangrijkegewassenenomdeopbrengsten,
dieverwachtmogenwordenbijbepaaldeniveau'svanbedrijfsvoeringengebruikvangeldmiddelen,tekunnenschat"
ten.
OnlangsisdeVoedsel-enLandbouworganisatievandeVerenigdeNatiesbegonnenmeteenonderzoeknaarmogelijkhedenvanbodemgebruikingroteagro-ecologischegebieden.
Hetdoelhiervaniseenbetereschattingvandeproductie"
mogelijkhedenvanhetwereldlandareaal teverkrijgenen
zodoendedefysischebasisgegevensteverstrekken,die
nodigzijnvoordetoekomstigeplanningvandeontwikkelingvandelandbouw.
Demethodevoordeschattingvanhetlandbouwkundigpotentieelvanalhetlandoponzeaardbolberustopzesgrondslagen:

1}

bepaling van de geschiktheid van land isalleenvan
betekenis indien ze inverband wordt gebrachtmet een
bepaald bodemgebruik; land,bijvoorbeeld, dat geschikt
isvoor deverbouw van cassave,isniet noodzakelijk
ook geschikt voor deverbouwvanparelgierst;

2)

deevaluatievanmogelijke productiemoetwordengemaaktmet inachtneming van gespecificeerdeniveau's
vankapitaalsaanwending; bijvoorbeeld:worden erwel
of geenkunstmeststoffen toegediend,worden ziekten
enplagenbestreden,wordenmachines ofhandwerktuigengebruikt;
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>

bodemgeschiktheidmoetwordenbepaald opbasis van
continubodemgebruik; ditbetekent dathetbodemgebruiknietmag leiden totvernietiging vanhet land,
bijv. doorwind- ofwatererosie,bodemverzoutingof
andere degradatieprocessen;
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evaluatiehoudt ook in,datmeer danéén alternatieve
vormvanbodemgebruik wordtbeoordeeld,bijv. degeschiktheid voor gierst of sorghum ofmais,niet dus
slechts voor ééngewas;
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>

verschillendemogelijkhedenvanbodemgebruik worden
inelk gevalbekeken opbasisvan eeneenvoudig economischmodel;d.w.«.degeschiktheid voor elkgebruikwordtbepaald door dewaardevanhet geprodu-

6)

ceerde tevergelijkenmet deproductiekosten;
1,*-,raneenmultidisciplinaire
erwordt gebruik gemaaktvan een
,
, .
!
,
nrdt
gebaseerd opbijdragen
J
H PW
benadering;
deevaluatie
worai.&

vanteeltdeskundigen,ecologen,landbouwkundigen,
klimatologeneneconomenennatuurlijkookvanbodem"
kundigen.
Zoopheteerstegezichtlijkendevoorgesteldegrondbeginselennogallogisch,dochindepraktijkvragenzijom
belangrijkeveranderingvandetraditionelevormenvaninterpretatie.Allereerstomvathetbegriplandevaluatie,
dewaardebepalingvanland,veelmeerdanalleendebepalingvandekwaliteitvandebodem,waartoevroegere
geschiktheidsclassificatieszichveelalhebbenbeperkt.
Landisgeografischbepaaldalszijndeeenspecifiekgebiedmeteigenschappendieverbandhoudenmetbodemgesteldheid,geologie,hydrologie,floraenfauna,klimaatsomstandighedenenmethetresultaatvanvroegereoftegenwoordigemenselijkeactiviteiten,eenenanderinzoverre
dezeeigenschappeneenbelangrijke invloeduitoefenenop
hethuidigentoekomstig gebruik.Verdervereisteen
multidisciplinairebenaderingeenopelkaarafstemmen
vandefysischehulpbronnenendeheersendesocialeen
economischeomstandigheden,diedeproduktiemogelijkhedenaanzienlijkkunnenbeïnvloeden.Fundamenteel isdat
landevaluatiealleenbetekenisheeftalszijinverband
wordtgebrachtmeteenduidelijkomschrevenlandgebruik
(FAO,1977).
Dewaardevanlandwordtvastgesteldopbasisvantegenwoordigegeschiktheid,dusvooreenbepaald soortgebruik
onderdehuidigeomstandigheden,ofmetbescheidenver-

ingen,welke liggenbinnenhet financieel bereik van
deK
°er.Erworden twee investeringsniveau's (level of
s

) - een laag en eenhoog niveau- inbeschouwing

men.Het lage investeringsniveau past bij een laag
nisch niveau,waarbij degrondbewerking met dehand
uitgevoerd,waarbij geen of onvoldoende meststoffen
Worden
cu

gegeven en localegewasvarieteitenwordengebruikt,

°ijgeen chemische bestrijdingsmiddelen enonkruidverBingsmiddelenworden toegepast,waarbij erperiodenmet
braak ••

zijnenwaarbij erkleine bedrijven zijnwaar allerwerkzaamhedenvaak niet op het juistemoment worden
gevoerd, omdat erniet altijd voldoende arbeidskrachten
aanwezig zijn.
hoge investeringsniveau houdt in:mechanische gronder
r

king,voldoendemeststofgiften,variëteitenmet hoge

engst, toepassing van chemische ziektebestrijdings-

delenenonkruidverdelgers;allewerkzaamheden worden
het juiste ogenblik uitgevoerd en inhet algemeen is
ee
ud

n hoog niveauvan bedrijfsvoering,waarbij ookeen-

ige bodembeschermingsmaatregelen wordengenomen.

gewassen die inde studievandeVoedsel-enLandbouwganisatie inbeschouwing zijngenomen zijn geselecteerd
eengroep van gewassendiedegrootste arealen opde
r
r

°

eld innemen.Dit zijn: tarwe,rijst,mais,parelgierst,

ghum, aardappelen, zoete aardappelen, cassave,phaseolus

nen

-,soyabonen enkatoen.Dit zijndusvijf belangrijke

°edselgewassen, drie knolgewassen, twee leguminosen en
en

handelsgewas (katoen).

Ophethoogstegeneralisatieniveauwordentweeordesvan
landgeschiktheid onderscheiden,namelijk:
S:

suitableland,d.w.z.landgeschiktvoorpermanent
gebruikvooreenbepaald doel,waarvanzoveelvoordeel
wordtverwacht,datperiodiekeinvesteringenverantwoord zijn,zonderrisicovanvernielingofbederfvan
landterplaatseofindenaasteomgeving;

N: notsuitable land,d.w.z.ongeschiktland;ditheeft
eigenschappen,welkeeenpermanentgebruikuitsluiten,
ofhetheeftbijvoortduringmeerinvesteringnodig
danophettijdstipvandebeoordelingaanvaardbaaris«
Geschikt landkanverderwordenonderverdeeld inzeer
geschikt,matiggeschiktenmarginaalgeschikt,afhankelijkvanhetniveauvandebeperkendefactoren.
Niet-geschikt landkanwordenonderverdeeld inophetogenbliknietgeschiktofpermanentongeschikt,afhankelijk
vandematewaarinhetmogelijk isdebestaandebeperkingentijdigteboventekomen.
Defysischebasisgegevensvoordezegeschiktheidsbeoordelingwordenontleend aaneeninventarisatievanbodem-en
klimaatsgesteldheid opwereldschaal.
DebodemkaartvandewereldvanFAO/Unescoverschaftde
bodemkundigebasisgegevens.Dezekaartisvervaardigdop
schaal1:5.000.000 enbestaatuit18bladen(FAO,1971-1977)
volgenseeninternationale legenda,waardoorgebiedendie
veruiteenliggen,metelkaarkunnenwordenvergeleken.
Delegendabestaatuit106bodemkundigeeenheden,dieten

e v e vai
e
e

b

gd. invergelijkingmet andere classificatiesystemen

n deze hoofdgroepen overeen ofwelmet ordes of„metsub-

es
e

*depresentatie tot 26hoofdgroepen zijn samen-

« Dedefinities,decorrelatie endebenamingen van

eenheden zijnweergegeven indeel I,Legenda,bijde

°demkaartvan dewereld (FAO/Unesco, 1974).
kaarteenheden zijn associaties vanbodems dievoorkon

binnen de grenzen van fysiografische eenheden. Elke
°ciatiebestaat uit een dominerende bodemeenheid en

kelegeassocieerde eenheden,welke tenminste 20%vanhet
gebiedvan dekaarteenheid innemen.Belangrijke gronden
le

minder dan 20%vanhet gebied beslaan zijn toegevoegd

s

insluitsel.Van elke associatie zijn de textuurklasse

an

dedominerende bodem ende algemene hellingsklasse van

et

terrein aangegeven. Belangrijke eigenschappen vanhet

and

» dieniet indebodemassociaties totuiting komen,

Staan
an

verzouting ofvan harde lagenop geringe diepte.Even-

eens 2
ei

rgelijkingmet anderewereldbodemkaarten isdenieuwe

aar

2

ijnafzonderlijk aangegeven duin-enstuifzandter-

nen, zoutvlakten en rotsige gebieden.

n Ve

ül

°Pdekaart als fasen,bijvoorbeeld het voorkomen

t van FAO/Unesco uniek,want zij ishet resultaat van

tgebreide internationale samenwerking enzij is,voor

°verdatmogelijkwas,gebaseerd opde thans beschikbare
°demkarteringsgegevens enopverificatie inhet terrein.

et
en

zalduidelijk zijn dat eenvoortdurende herziening

verbeteringvan dewereldbodemkaart nodig isnaarmate

eer

gegevens beschikbaar komen.

8
Deinventarisatievanhetklimaat,welkeisgebruiktbij
hetbepalenvandegeschiktheidvanhetland,houdtrekeningmetdeklimatologischeeisendiegewassenstellen,
zoalsregenval,bodemvocht,temperatuurenzonnestraling.
Dezeinventarisatieheeftdaarombetrekking ophetgroeiseizoen-datisdeperiodewaarinbeschikbaarwateren
detemperatuurgunstigzijnvoorgewasgroei-enopklimatologischehoofdgroependiegegevensleverenoverfotosyntheseentemperatuurbehoeftevandebijdeschattingen
betrokkengewassen.
Degroeiperiodeisdeaaneengeslotenperiodevanhetjaar
vanafhettijdstipwaaropdeneerslaggroterisdande
halvepotentiëleevapotranspiratie (berekendvolgensde
Penmanmethode)tothettijdstipwaaropdeneerslaggeringerisdandevolledigeevapotranspiratiepluseenaantaldagendienodig zijnomdeveronderstelde100mmreserveaanbodemvocht teverdampen.Bijgevolgmoeteennormaalgroeiseizoeneenhumidefasehebben,duseenperiode
waarindeneerslaggroterisdandepotentiëleevapotranspiratie.Daarenbovenwordtelkeperiodeuitgesloten,
waaringewasgroeiinhetgroeiseizoennietmogelijkis
wegenseentelagetemperatuur.
Gegevensbetreffendedelengtevanhetgroeiseizoenzijn
berekendengordelsvangelijkelengtevandegroeiperiode
zijnopkaartenaangegevenenbegrensddoorlijnenmet
30dageninterval (bijv.90-119dagen,120-149dagen,
150-179dagen,enz.).Gordelsmeteenhumidefasezijn
alsnormaalaangegeven.Gordelszondereenhumidefase,

ientengevolge niet in staat devolledigewaterbehoefte
vanhptec
gewas uit deneerslag tedekken,zijnaangegeven
o7_ .

75

1
ntermediair. Een extra lijnvoor eengroeiseizoen van
dagen
isopgenomen teneinde eenmogelijke beoordeling

Von?*

Parelgierst indroge gebieden toe telaten.
r

elke gordel,die dus de lengtevanhet groeiseizoen

geeft,zijngemiddelde waarden voor de belangrijkste
imatologische elementen (zonnestraling,daglengte,
Peratuur, enz.), diehet groeiseizoen kenmerken,beend teneinde daaruit deopbrengst tekunnen afleiden,
methode vanwerken isgedetailleerd beschreven indeel1
V a n he

t FAO-Agro-ecologische ZoneOnderzoek (FAO, 1978).

bepalingvan degeschiktheid vanhet land isverkregen
° r samenvoeging van debodemkundige ende klimatologische
gevensm e t dievan debodemkundige en klimatologische
l

sendiegesteld worden aanverschillende typenvanbodem-

g ruik.°itwerd soms bemoeilijkt doorgebrek aannauwkeux
n

g e informatie over deeisen dieverschillende gewassen

der specifieke klimatologische omstandigheden aande

°dem stellen enook doorhet ontbrekenvan gedetailleerde
ge

gevens omtrent deklimatologische eisenvangewassen,

ln

hetbijzonder devochtbehoefte,bij een specifiekebo-

ei

&gesteldheid.Het definiëren van zulkeparameters iseen

integraal deelvan landevaluatie.De schatting houdt evene

ens rekeningmet lagere opbrengsten,dieworden verkregen

als
Ve
Va

gevolg vanvariaties inneerslag,vochttekorten,water-

rlast enverliezen doorplagen, ziekten enhet voorkomen

n onkruiden.
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Deagro-klimatologischegeschiktheidvanelkgewaswerd
uitgedruktineenpercentagevandemaximaal teverkrijgen
oogstzonderbeperkendeinvloeden.Alszeergeschiktworden
degroeiperiodegordels aangeduid,dieinstaatzijn80%
ofmeerteleverenvandemaximaalteverkrijgenoogst.
Geschiktzijndegordelsdietussen80en40%vandeze
oogstleveren.Marginaalgeschiktzijndezoneswaarin40
tot20%kanwordengeoogst.Tenslottezijngordelsdiemin'
derdan20%oogstleverenalsongeschiktgeclassificeerd.
Ditwerkheeftgeresulteerd ineenschattingvandeagroklimatologischegeschiktheidvanelkeklimatologischehoofd'
groepenlengtevanhetgroeiseizoen.Deopbrengstendiezo
zijnberekendhebbenbetrekking-opomstandighedenvanhoge
investeringenenidealebodemgesteldheid.Delandbouwkundig
bereikbareopbrengstenbijeenlaaginvesteringsniveauzijn
berekendop25%vandiebijeenhooginvesteringsniveau.
Dewerkelijke landgeschiktheidwordtverkregendoordebodemkundigeschattingtesuperponerenopdeagro-klimatologischeschatting.Indiendebodemeenheid grotendeelsvoldoet
aandeeisenwelkehetgewasstelt,isergeenverandering
indeagro-klimatologische schattingaangebracht.Alsechter
debodemeenheid slechtstendelevoldoetaandedoorhet
gewastestelleneisen,danwordtdeagro-klimatologische
geschiktheidsschatting eenklasseverlaagd.Gebiedenwaarvandebodemnietvoldoetaandeminimumeisendieeengewas
stelt,wordengeclassificeerdalsongeschikt,omdaternstige
bodemkundigebeperkingendeklimatologischeeigenschappen
overheersen.

JJ
lt;

onderzoek opwereldschaal zaluitmonden ineen schatting

vangeschiktheid van landeenheden in:zeer geschikt,geschikt,marginaal geschikt enongeschikt voor de productie
Van
e

belangrijke gewassenvoor twee investeringsniveau's.

vierklassen zullenverband houdenmet de tever-

Wachtenoogst uitgedrukt in eenpercentage van demaximaal
e
en

verkrijgen opbrengst onder optimale agro-klimatologische
hodemkundige omstandigheden.Aldus zullen zijdenood-

zakelijkegegevens verschaffen voor eenberekening vanhet
Productiepotentieel van elkwillekeurig gebied.
v

°orlopige gegevenswelkewerdenverkregenvoor Afrikaver-

strekken concrete informatiemet betrekking tothetpotentieelbodemgebruik van dit continent.Vangeheel Afrika
(3.011miljoen hectare)is 52,0% (1.566miljoen ha)te
dro

°g om tekunnen rekenen opvoldoende voedselproductie

ondernatuurlijke omstandigheden, 10,4%(313miljoen ha)
heeft alsnadeel dat dekeuzevan gewassen beperkt isdoor
h

°gevochtigheid en,inhetbergland, door een te lage tempe-

ra

tuur. Dientengevolge is slechts 37,6% (1.132miljoen hec-

tare)klimatologisch geschikt voor een reeksvan gewassen
°nder degegevenneerslagomstandigheden. Dathetnodig is
hetbegrip akkerland nader teomschrijvenwordt duidelijk
geïllustreerdmet de geschiktheidsbepaling voorverschillendegewassen inAfrika:bijhoge investering indevochtigetropische laaglanden kan 376miljoen ha beschikbaar
2

ijnvoor cassave of 428miljoenhavoor zoete aardappelen;

ln

dedrogere tropen zijn ermogelijkheden ommais tever-

houwenop 459miljoen haof katoen op 334miljoenha.
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Slechts36miljoenhazijngeschiktomtarweteverbouwen.
Degeschiktegebiedenvoordeverschillendegewassenvallen
tendelesamen,zodatdebovengenoemdeoppervlaktennietzomaarbijelkaarkunnenwordenopgeteld.Verschillendealternatievenkunneninoverwegingwordengenomen.Detotale
oppervlaktelanddatgeschiktisvoordeverbouwvanéén
ofmeervandebestudeerdegewassenwordtbijeenlaaginvesteringsniveau geschatop625miljoenha.Bijeenhoog
investeringsniveauwordtditgetalteruggebracht tot585
miljoenhawegensdebeperkingenvoorhetgebruikvanmachines.
Volgensdestatistiekeniserophetgehelecontinent
196miljoenhaakkerland.Alswe'eenbraakperiode,dievaak
nodigisomvochtindebodemteconserverenofomdevrucht'
baarheid teverhogen,inrekeningbrengen,geeftslechts
108miljoenhajaarlijks eenoogst.DeopbrengstendiemomenteelinAfrikawordenverkregenliggentusseneenderde
eneenvierdevandeopbrengstenwelkemogelijkzijnbij
hogeinvesteringen.Verderwordtslechts2%vanhetakkerlandinhetgebiedtenzuidenvandeSaharageïrrigeerd.
Dezegegevensvanhethuidiglandgebruik,demogelijkheden
totintensivering endenogaanwezigeoppervlaktendie
beschikbaarzijnvoorvoedselproductieondernatuurlijke
omstandighedentonenaandaterinAfrikanoggrotelandbouwkundigemogelijkhedenaanwezigzijn.
DenogbeschikbarereservesaanlandophetAfrikaanse
continentstekenscherpaftegendehuidigevoedselsituatie
vanditgebied.Indeperiode1964-1974isdezelfvoorziening

13
me
u

t voedsel inAfrika afgenomenvan 98 tot 90%.Deproctie per persoon is inde zeventiger jaren gedaald met

>4%perjaar.De gemiddelde jaarlijkse bevolkingstoename
ls
v

2,6% geweest gedurende de afgelopen 10jaar.Dezebe-

°lkingstoenameovertreft degemiddelde jaarlijkse toename

vanvoedselproductie van 1,3% aanzienlijk. Een soortgelijke
e

genstelling bestaat tussen hetbodemareaal dat op de

gehelewereld beschikbaar isendehuidige voedselvoorziening.
n

hetvierde overzicht van dewereldvoedsel toestand

(World Food Survey,FAO, 1977), schatmen dat 455miljoenmensen - een toenamevan 50miljoen gedurende de
la
El
Ve
D

atste J0jaar -ondervoed zijn.Hiermee isbedoeld dat

J minder voedsel nuttigen dandeminimalevoedselhoe-

elheidwelke nodig isomgezond enactief teblijven.

aarentegenblijkt,dat degemiddelde hoeveelheid beschik-

baarvoedsel op dewereld 107%bedraagt van de totale
v

oedselbehoeftevan dewereldbevolking. Terwijl er in

fe

itevoldoende is om iedereen doelmatig tevoeden,wordt

he

t voedselprobleem veroorzaakt door deongelijkeverde-

l g vanvoedsel tussen de landen enbinnen sommige landen.
In
v

ontwikkelde landen isongeveer 130%van de gemiddelde

oedselbehoeftebeschikbaar, terwijl ineen aantal ont-

wikkelingslanden devoedselvoorziening nietmeer isdan
75%

vanwat gemiddeld nodig is.Daarbijkomt,dat zelfs

als

degemiddelde voorziening ineen land 100%is,een

onevenredige verdeling vanhet beschikbare voedsel tot
gevolgheeft dat een aanzienlijk deelvan debevolking

14
aanondervoeding lijdt.Eenongelijkeverdelingvanvoed"
seltussendelandenblijktverband tehoudenmethun
rijkdomenmetverschillen inecologischeomstandigheden.
Opsoortgelijkewijzehangteenongelijkevoedselverdeling
binneneenlandsamenmethetinkomensniveauenmetdeaanwezigehulpbronnenvanbodemenwater.Inhetalgemeenblijk"dathongerveelmeerverbandhoudtmetarmoededanmettotaleproductieniveau's.
Vooreenbevolkingstoenamevan75miljoenmensenperjaar
iseenequivalentvan22miljoentongraannodig.Kan
aandevoedselbehoeftevandesteedstoenemendewereldbevolking-intotaal6miljard inhetjaar2000-wordenvoldaan?Derichtingdiedoorhetrecenteverledenwordtaangegeven,kaneniglichtwerpenopwatindetoekomstmag
wordenverwacht.
Gedurendedeafgelopen20jaar-van3957tot3977-is
hetareaalakkerlandvergrootmet135miljoenha,datis
ongeveer9%vanhethuidigewereldareaalvan1.500miljoen
haakkerbouw.Indezelfdeperiodeisdewereldbevolking
toegenomenvan2,8 tot4miljardmensen;datiseentoenamemet40%.Bekekenvanuithetstandpuntvanverhoging
vandevoedselproductiebetekentdit,datdetoenamevan
akkerlandbijeenlaaginvesteringsniveau slechtsvoedsel
zoukunnenleverenvoor500miljoenmensen,terwijler
1200miljoenzijnbijgekomen.Devoedselvoorzieningvoor
deandere700miljoenmensenberustopintensiveringvan
delandbouwophetbestaandeakkerlandenopuitbreiding
vandeirrigatie.Hetisechterbelangrijktewetendat

15
de

335miljoen ha akkerland, dat er isbijgekomen,

707
voorkomt inontwikkelingslanden. Verder ishet areaal
erland inenkele ontwikkelde landengedurende de„laatste
aecennia zelfs verminderd, somsmet ongeveer ]0%.
intensivering vande landbouwkomt totuiting ineen
e

P ctaculaire toenamevan het kunstmestgebruik -van 24
Joen ton zuivere kunstmest in 3957 tot 88miljoen ton
9

'6/77. Hiervan is85%gebruikt indegeïndustrialiseerde
landen.
Ze
lcn
en

getallenverschaffen ons slechts een zeer globaal in-

t , speciaal omdat degegevens voor akkerland slechts

*-deegevenvanhet areaalwaarvan het gewas werkelijk

s

geoogst.Een deelvandit land zal slechts eens inde
dr* •
le

jaar eenoogst geven;daarentegenwordt inanderege-

i d e nmeer dan een gewas perjaarverbouwd.Doordat de
e
ln

volkingstoename inhoofdzaak inontwikkelingslanden en

tensivering inhoofdzaak inontwikkelde landenvoorkomt,

ls

de stroomvanvoedsel vannoord naar zuid geleidelijk

groter geworden. Terwijl degezamenlijke ontwikkelingsandenzich indevijftiger jaren zelfvanvoedsel konden
v

°orzien, ishetvoedseltekort inde zeventiger jarenge-

st
e

egen tot 40miljoen tongraan endit tekort zalvoorhet

m d vandejaren '80naarwordtverwacht tot 90miljoen

to

n oplopen.Voedsel iseenproduct datvervoerd kanworden,

doc
a

h het brengenvanvoedsel vanhet enegebied naarhet

°derewordt belemmerd door debeschikbare financiëlemid-

d e n , moeilijkheden voor hetvervoer,behoefte aanonafhankelijkheid enz.Het isdaarom beslistnoodzakelijk dat
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dezelfvoorzieningmetbasisvoedingsmiddelenwordtvergroottoteenomvang zoalsdiewordtbepaalddoorfysische
enmenselijkehulpbronnenvandeafzonderlijkelanden.De
belangrijkehulpbronnenvoordevoedselproductiezoals
bodem,waterenklimaatkunnennietwordenovergeplaatst,
zodatindetoekomstdeverhoudingtussenbevolkingen
bodemareaalmeerbekekenmoetwordenbinnenhetkadervan
localeofregionaleomstandigheden.
Terugkomendeopdezojuistvermeldegetallenzoumenkunnenberekenendatalsweinhetjaar2000ongeveer2miljard
meermensenvanvoedselwillenvoorzien-aannemendedatde
trendvaneenverhoogdevoedselproductievandelaatste20
jarenzichzalvoortzetten- deoppervlakteakkerlandmet
ongeveer200miljoenhectarezalmoetenwordenuitgebreid;
hiervanwordtdan50miljoenhageïrrigeerd.Intensivering
vandelandbouwzoumoetenwordenuitgebreid,inhetbijzonderinontwikkelingslanden,toteenequivalentvan140
miljoentonextrakunstmestgecombineerdmetdaarbijbehorendeinvesteringen,bijv.voorbeterzaaizaad,ziektenbestrijdingenverbeterdewaterbeheersing.Dezedoelstellingenmogenopwereldschaalbekekennogalvoordehand
liggen,indepraktijkechtermoethetvoedselprobleem
wordenbenaderdopnationaalenregionaalniveau,metinachtnemingvanongelijkheid inbeschikbarehulpbronnen.
Inbepaaldedelenvandeontwikkelingslandenzijnnogmogelijkhedenvoorverdereuitbreidingvanhetareaalakkerlandaanwezig,inanderezalmenvoorrangmoetengevenaan
bedrijfsintensiveringterverkrijgingvanhogereopbrengsten

Il
P land dat reeds in cultuur is.Intensivering isnatuur1

JK nauwverbondenmet energie.Somswordt gepleit voor
n

e

vermindering van energieverbruik inde landbouw.Voor

ontwikkelingslanden is ditverbruik zo laag dat eerder

lent tewordenbepleit voorrang teverlenen aan eenener8etoevoer dievoor eenmeer doelmatige landbouwonontbeer1

Jk is.Hiernaastmoetwelworden gestreefd naar eenmaxi-

aa
nl

l aanwenden van eigenhulpbronnen.

angs isvoorAfrika een algemeen plan (FAO,3978)voor-

geteld tenbehoeve vanhetherstelvan zelfvoorziening
I nne
Ve

t jaar 3990. Ditvoedselplan gaat ervanuit dat een

rgrote productie voorhet gehele gebied voor 53%zoukun-

nen

wordenverkregen dooruitbreiding vanhet areaal,ter-

^Jl47%zoumoeten komenvan intensivering vande land°uw.Daarvoor zal tegenhet jaar 3990zo'n31miljoen ha
e

*tra incultuurmoetenworden gebracht.Hiervanmoet 3

mi

lJoenha (],5miljoen ten zuidenvan de Sahara)worden

e

§ irrigeerd.Het gebruik vanmeststoffen zou verviervoudigd
m

°etenworden.Geleidelijke uitroeiing van trypanosomiasis

(slaapziekte) zou demogelijkheid gevenvanveeteelt op
7

°0miljoenha.Devisserijmoet tegelijkertijd worden

°ntwikkeld.Men schat datmeer dan 27miljard dollar (prijsn

iveau van 1975)nodig zijn omdit doel tebereiken endat

te
mo

gen 1990nog jaarlijks 6,5 miljard dollar beschikbaar

eten zijnvoor bedrijfsmiddelen.

Bek
m

ijkenwe deze zaakvanuit agro-ecologisch standpunt dan

°eten de doeleinden van ditvoedselplan regionaal kunnen

Wordenbereikt.Het land,datnodig isvoor de uitbreiding
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vandeverbouwvandebasisvoedselgewassen isbeschikbaar,
evenwelmoeteraaneenaantalvoorwaardenwordenvoldaan,
willendezemaatregelenwerkelijkeffecthebben:
omdatdevoorlandbouwgeschiktegebiedenongelijk
verdeeld zijn,zaldeinter-Afrikaansehandelmoeten
wordengeïntensiveerd;
inhetbijzonderinlandenwaardeagrarischeexport
,deviezenoplevertisereenconcurrentietussenland
Ivoorhandelsgewassenenvoorvoedselgewassen;ofschoon
wordtverwachtdathettotaleareaalbestemdvoorvoed'
selproductiegroterzalworden,denktmendatditpro'
centsgewijstenopziehtevanalhetakkerland zalafnemen;
degrotemigratievanhetplattelandnaardesteden
iseenernstigebelemmeringvoorverbeteringvande
landbouw;tussen1950en1970isdestedelijkebevolkingtoegenomenvan13tot20%;ditiseentoename
van28tot75miljoenmensen;hetisdanookdringend
nodigverandering tebrengenophetplattelanden
aantrekkelijkemiddelenvanbestaantescheppenteneindedezeuittochtvanhetplatteland tebeteugelen;
uitbreidingvanhetakkerlandareaal zaleenselectieve
mechanisatienoodzakelijkmakenomdatdetsetsebesmettingeenintensievergebruikvandierlijketrekkrachtverhindert;
aanzienlijke toenamevanbedrijfsmiddelenindelandbouwmoetwordenaangemoedigd dooreconomischemotivatieeneenpassendprijsbeleidvoorvoedselgewassen»
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belangrijke investeringen, inclusief internationale
overdracht van hulpbronnen, zullennodig zijnvoor
infrastructurelewerken,opleiding, importvan„technologie;
rekening zalmoeten gehoudenwordenmethetverlies
aangrond tengevolge van degradatie zoals erosie,
verzouting,vermindering vanvruchtbaarheid; eenevaluatievan dezeverliezen isdringend nodig zodat
technisch eneconomisch verantwoorde beschermingsmethodes kunnenworden ingevoerd;
nodig zal zijn eenregionaal voedselprogramma,dat
de som isvan nationale voedselplannen endat isgebaseerd opbehoeften van de landen enop perspectieven
voor dehandel,zodat gebiedenmetverschillendemogelijkheden elkaar kunnen aanvullen;
men zal eenvolledig gebruikmoetenmakenvan resultatenvanwetenschappelijk onderzoek omeen effectief gebruik tekunnenmakenvan arbeid enfinanciëlemiddelen.
Aanvullend onderzoek zalnodig zijnvoor devolgende onderwerpen:
demogelijkheden vanbodemgebruikper land vaststellen
nauwkeuriger bestudering van die eisen die gewassen
stellen aan de bodemgesteldheid
hetkwantificeren van derelaties bodem/water/plant
als criteria voor hetvaststellen van dejuiste irrigatie,drainage en grondbewerking
mechanisatie vankleine bedrijven

20
-

bodembescherming
doeltreffendheidvanstikstofmeststoffen

-

1andbouwsystemenvoorpermanentbodemgebruikinde
vochtigetropen
terugwinningvanorganischmateriaalvoorbodemverbetering
deomloopvanorganischestofintropischegrondenen
zijnbetekenisvoordebodemvruchtbaarheid

-

socio-economischebeperkingeninverbandmetverbeteringvanteeltmethoden.

Hetwetenschappelijkonderzoekzalzichvooralmoeten
richtenopbeperkendefactorendiedoordeboerenalszodanigwordenondervonden.Bijdevaststellingvanprioriteitenmoetdeboerengemeenschapzeerbeslistwordenbetrokken.
Indienelkland zoudeelnemenaaneenpogingopwereldschaal
omeenmaximaalefficiëntgebruikvanzijnlandbouwkundige
hulpbronnentebewerkstelligen,danzouhetmogelijkzijn
dewereldvoedselproductie teverzekeren.Tevens zoudaneen
allesomvattendvoedselplankunnenwordenontworpen,waarbij
verschillendegewassendaarwordenverbouwdwaarzijhet
meestefficiëntkunnenwordengeproduceerdengeruildtegen
productenvanelders.Evenwelvereisteendergelijkplan
datvoordeontwikkelingslandendemogelijkheidgeschapen
wordtomvolwaardigepartnerstewordenindeinternationalehandel.DitisdeopzetvandeNieuweInternationale
EconomischeOrdediein1975doordeVerenigdeNatieswerd
geproclameerd.

2J
7I

°n algehele"landbouw-aanpassing"zoukunnenwordenuitgevoerdopbasisvandeverspreidingvanzowelfysischeals
wenselijkehulpbronnen.Ditbetekentdathetgebruik:van
landzoumoetenwordenaangepastaaneenoordeelhoede
eiangenvandewereldgemeenschaphetbestewordengediend.
n

ditopzichtishetbelangrijkdatdeWereldVoedsel

°nferentievan1974heeftaanbevolen:"

eenmanifest

voordebodemvandewereld (WorldSoilCharter)optestelen

> datdegrondslagmoetvormenvooreeninternationale

Menwerkingtenbehoevevaneenzoredelijkmogelijkgeru

ikvanhetbodemareaalvandewereld"....ongeacht

ndsgrenzenensocio-economische systemen.Bodemonderzoek
n

landevaluatiekunnenhiertoeeenaanzienlijkebijdrage

leveren.
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