‘Een betere plant alleen levert Afrika
niet meer eten’
Reflectie
Van nieuwe plantenrassen mag je geen wonderen verwachten. Ook met de huidige
rassen kan Afrika veel meer voedsel produceren, maar dat gebeurt niet door een
combinatie van slecht functionerende markten, gebrek aan kennis en geldtekort bij
boeren. Dat zegt hoogleraar Ken Giller.

Ken Giller: ‘In Afrika halen kleine boeren vaak maar tien tot twintig procent van de maximale opbrengst.’

Ken Giller, hoogleraar Plantaardige productiesystemen, Wageningen University:
‘In Oeganda leven veel mensen van de hooglandbanaan. Meer dan dertig procent van het
land wordt gebruikt voor de teelt ervan. De
vruchten vormen ook een belangrijk bestanddeel van het dieet. De FAO schat dat elke hectare vijf ton bananen oplevert; twaalf keer minder dan de zestig ton die een hectare onder
ideale omstandigheden oplevert. Ik denk dat
de FAO wat pessimistisch is en dat 12,5 ton
per hectare dichter bij de werkelijkheid ligt.

Maar dan nog ligt de opbrengst van een
belangrijk gewas ver onder wat mogelijk is.
De hooglandbanaan is daarmee zeker geen
uitzondering. Voor vele gewassen kun je vergelijkbare voorbeelden geven. Het laat zien
dat veredeling van nieuwe gewassen maar
een klein deel van de oplossing is voor het
voedselvraagstuk in Afrika.
Het verschil tussen de werkelijke opbrengst
en de theoretisch maximale opbrengst noemen we de yield gap. Een Nederlandse glastuinbouwer heeft een yield gap van bijna nul.
De omstandigheden zijn bijna volledig onder
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controle, plagen krijgen geen kans, water en
mest is er voldoende. In Afrika is dat anders.
Als ze daar tien tot twintig procent van de
theoretisch maximale opbrengst halen zijn ze
tevreden. Er zijn bovendien grote verschillen
tussen boeren. Grote boeren halen acht ton
maïs van een hectare, kleine boeren vaak
maar één. Betere rassen zijn maar een klein
deel van de oplossing van dat probleem. Met
alleen een beter ras zorg je misschien voor
tien procent meer opbrengst. Betere landbouwmethoden zetten veel meer zoden aan
de dijk. Die zorgen al snel voor een verhoging
van de opbrengst met een factor twee of
meer.
De oorzaken van de achterblijvende opbrengsten zijn complex. De hoofdoorzaak is dat
boeren hun land uitputten. Voor een deel heeft
dat te maken met een gebrek aan kennis.
Boeren gebruiken bijvoorbeeld niet de juiste
plantafstand en infrastructuur om plagen snel
te onderkennen en te bestrijden ontbreekt.
Daarnaast hebben ze geen geld voor meststoffen. Arme boeren zijn vaak netto voedselkopers; ze produceren te weinig om zelf van
te leven. Van hun karige inkomen kunnen
ze geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen
betalen, terwijl ze vaak op grond werken die
kunstmest heel goed kan gebruiken.
Interessant wat dat betreft is het beleid van
Malawi. Daar heeft de overheid er in 2004
voor gekozen om kunstmest te subsidiëren.
De resultaten daarvan worden nu bediscussieerd. Er is veel aan te merken op dat
programma. Het is bijvoorbeeld de vraag of
de subsidie terecht komt bij de mensen voor
wie hij uiteindelijk bedoeld is. Arme boeren
verkopen hun rechten bijvoorbeeld aan rijkere
boeren om direct geld in handen te krijgen.
Maar het programma lijkt er ondertussen wel
voor gezorgd te hebben dat het land van een
voedsel importerend land waar regelmatig
hongersnoden voorkwamen is veranderd naar
een exporteur. Het programma heeft verder
een positief effect gehad op de hele economie
van het land en lijkt tot banengroei in andere
economische sectoren te hebben geleid.
Waarmee ik niet wil zeggen dat kunstmestsubsidie dé oplossing is voor heel Afrika. Er
is niet één makkelijke oplossing, niet één verhaal; dat heeft het moeizame verleden laten
zien. Een combinatie van oplossingen gericht
op lokale omstandigheden, dat is volgens mij
de richting die we in moeten slaan om het
voedselprobleem aan te pakken.’

