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De wereld van het internationale landbouwkundige
onderzoek — de aan de
Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR) direct en
indirect gelieerde instituten - is in beweging. De successen en tegelijk het onvermogen van de Groene Revolutie hebben vragen opgeroepen over de noodzaak en de mogelijkheid om onderzoek af te stemmen op specifieke groepen
boeren. Centrale vragen voor een gewas als rijst zijn bijvoorbeeld wat de biologische basis kan zijn voor verdere produktieverhogingen
en of de produktie op
het huidige niveau gehandhaafd kan blijven. Naast gewasgericht onderzoek is
er meer aandacht gekomen voor factoren als bodem en water. Voorts heeft de
snelle voortgang op biotechnologisch gebied een aanzet gegeven tot een concentratie op dit terrein.
De belangrijkste verandering van de laatste jaren echter vloeit voort uit de toegenomen capaciteit in de nationale onderzoeksinstituten
(NARS) in ontwikkelingslanden. Als gevolg daarvan is een duidelijkere taakafbakening
ontstaan.
Al het zogenaamde downstream-onderzoek
wordt vaker door NARS gedaan,
zoals het aanpassen van genetisch materiaal aan specifieke ecologische situaties.
De CGI AR beperkt zich steeds meer tot het upstream-gedeelte, het identificeren en aanleveren van materiaal met bepaalde resistenties of tot het meer fundamentele fysiologische onderzoek, en in beperkte mate tot het aanleveren van
methoden voor downstream werk. Een aantal ontwikkelingslanden
in Azië en
Latijns-Amerika
is echter al zo ver gevorderd dat zij ook upstream willen werken, zodat de mogelijkheid ontstaat om een deel van het werk dat nu nog in
CGIAR-instituten
wordt gedaan aan hen uit te besteden, zoals nu al gebeurt
met bepaald onderzoek dat op kosten van de CGI AR door universiteiten in het
Westen wordt uitgevoerd. Op termijn betekent dit mogelijkerwijs dat de
CGI AR steeds meer een coördinerende en identificerende rol zal spelen, naast
vaste taken als training en het beheer van genetisch materiaal.
Het is niet toevallig dat ook het LU-tropenonderzoek
zich op dit moment in
een crisis bevindt. Bovengeschetste ontwikkelingen hebben, zij het nog in beperkte mate, hun weerslag op de LU. Om financiële redenen is in het verleden
bovendien soms ontwikkelingswerk
aangetrokken dat niet altijd een wetenschappelijke prioriteit had. Het is echter onjuist om deze crisis uitsluitend te
wijten aan het ontbreken van onderzoek van hoge kwaliteit. Een veel essentiëler punt is de volledige afwezigheid van een consistent L U-tropenbeleid. Wat
kan, in het licht van de internationale ontwikkelingen,
de specifieke rol van de
LU zijn? Waar ligt het evenwicht tussen downstream- en
upstream-onderzoek?
Wat voor relaties wil en kan de LU onderhouden met de CGI AR en met nationale programma's in ontwikkelingslanden?
Duidelijke adviezen voor een
plaatsbepaling door een commissie van interne en externe (liefst buitenlandse)
deskundigen en een 'brede maatschappelijke discussie' over de tropen lijken
meer dan ooit gewenst. Eén opmerking vooraf: als je maar ver genoeg doordenkt is elk onderzoek 'ontwikkelingsrelevant'
- dus dat kan nooit een criterium zijn.
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