‘Laat fosfaat niet over aan de markt’
Reflectie
In de pers zijn de laatste jaren verschillende alarmerende berichten verschenen over een naderend fosfaattekort. Een enkeling voorspelde zelfs dat de wereld het over dertig jaar al zonder fosfaat uit mijnen zou moeten doen. Prem Bindraban van
bodeminstituut ISRIC waarschuwt voor al te stellige uitspraken. ‘We weten te weinig om stellige beweringen te doen.’
van plantengroei graag een kaart maken van
Afrika met daarop de te verwachten meeropbrengst bij een hogere fosfaatgift. Wij konden die kaart niet maken, want we weten te
weinig van het gedrag van de fosfaatgift in een
specifieke bodem. Welk deel van de fosfaat
bindt bijvoorbeeld aan bodemdeeltjes en welk
deel is beschikbaar voor plantengroei? Het zal
niet eenvoudig zijn dat te begrijpen, want er is
de afgelopen decennia nauwelijks basiskennis
opgebouwd rond dit onderwerp.
Dat we nog onvoldoende weten wil niet zeggen dat we niets moeten doen. De wereld
springt nu onverstandig om met fosfaat.
We kunnen het vraagstuk niet alleen aan de
markt overlaten. De samenleving in Nederland
wordt ook niet alleen geregeerd door de economie. Wij hebben een sociaal vangnet om
armoede te voorkomen. Dat zou op wereldschaal niet anders moeten zijn. Er zouden
afspraken gemaakt moeten worden die voorkomen dat mensen honger leiden. Met alleen
de markt kun je geen excessen voorkomen.
Tenslotte hebben we onze landbouw na de
Tweede Wereldoorlog ook opgebouwd door
gunstige condities te creëren voor de landbouw en door onze boeren te ondersteunen
met onder meer subsidies, gegarandeerde
prijzen en onderzoek.’

Prem Bindraban: ‘We weten nog te weinig van het gedrag van fosfaat in Afrikaanse bodems.’

Prem Bindraban, directeur van ISRIC – World
Soil Information:
‘Onderzoekers die waarschuwen voor het
naderende tekort aan fosfaat, stelden bijvoorbeeld dat de wereld jaarlijks net zoveel fosfaat
verliest door afspoeling naar de oceanen als er
jaarlijks aan fosfaat uit mijnerts wordt gewonnen. Ik weet niet of dat klopt. Het lijkt erop dat
iedereen elkaar napraat en dat er maar één
bron is voor deze bewering van afspoeling. En
als het al klopt, is het maar de vraag hoe erg
dat is. Het gaat erom welk deel van die afspoeling door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Als tachtig procent van die erosie het

gevolg is van natuurlijke processen is het een
heel ander verhaal dan wanneer het grootste
deel toe te wijzen is aan de landbouw.
Ik wil het vraagstuk daarmee niet bagatelliseren.
Fosfaat is een eindige grondstof. We winnen
het, en wat verloren gaat in de oceanen is
weg. Maar op dit moment ontbreekt het ons
aan kennis om veel verstandigs te zeggen
over de vraag voor hoe lang de voorraden
toerijkend zijn.’
Bodem
‘Wij weten ook nog te weinig over hoe fosfaat zich in verschillende bodems gedraagt.
Ons instituut wilde samen met modelleurs
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Verspilling
‘De economische wetten leiden niet automatisch tot het meest verstandige gebruik van
hulpbronnen. Doordat fosfaat nu goedkoop
is, wordt er veel verspild en weinig teruggewonnen. Je moet de kaders zodanig stellen
dat we er wel efficiënt mee om gaan springen.
We moeten streven naar een ecologisch
optimum. Hoe zorgen we ervoor dat we een
zo hoog mogelijke opbrengst in de landbouw
halen, binnen grenzen van duurzaamheid zoals
een maximaal verlies van fosfaat aan het
grondwater. Doen we dat niet, dan gaat dat
ten koste van de ruimte voor de natuur en
vervuiling van het milieu.
De ecologie moet uiteindelijk leidend zijn.
Economie is een mening, wij kunnen prijzen
van producten beïnvloeden door bijvoorbeeld
subsidies, belastingen en onderzoek, en wij
spreken handelsregels af. Ecologie bestaat
uit harde feiten die begrenzingen aangeven.’

