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VIS EN EEND VERBETEREN RIJSTTEELT

Door de klimaatverandering nemen de extreme
weersomstandigheden toe, wat leidt tot meer
overstromingen en droogte in de wereld. Dat
maakt landen als Indonesië kwetsbaar, constateert Khumairoh. Zware regenval en droogte
tussen 2013 en 2016 hebben geleid tot een toename van de rijstimport in Indonesië. De extreme weersomstandigheden leidden tot een toename van onkruiden, ziekten en plagen. Overschakelen naar een robuustere rijstteelt lijkt
daarom verstandig.
Khumairoh vergeleek de combiteelt van
rijst, vis, kroosvaren en eenden met de reguliere
en biologische rijstproductie in vier regio’s in
Indonesië. De gangbare rijstproductie bleek
een hoge opbrengst op te leveren onder gunstige klimaatomstandigheden, maar bij extreme
weersomstandigheden daalt de productie fors.
De biologische rijstteelt levert over de gehele li-
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De combinatie van rijstteelt met visteelt,
eendenhouderij en de teelt van kroosvaren is
robuuster dan rijstteelt in monocultuur. Dat
concludeert Uma Khumairoh, promovendus
bij Farming Systems Ecology, na onderzoek in
Indonesië. Haar bevindingen staan in Nature
Scientific Reports.

 D
 e gangbare rijstteelt blijkt slechter bestand tegen extreem weer dan de
combiteelt van rijst, vis, kroosvaren en eenden.

nie minder op dan de gangbare teelt, maar de
opbrengst daalt bij slecht weer minder snel. De
combiteelt haalt de hoogste gemiddelde opbrengst. Onder gunstige omstandigheden levert de combiteelt een opbrengst op vergelijkbaar met die van gangbare rijstteelt, maar bij
extreme weersomstandigheden presteerde de
combiteelt veel beter.
In het complexe gemengde systeem worden

net als in de biologische teelt geen kunstmest
en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Eendenpoep en kroosvaren leveren de nutriënten
voor de rijstteelt. Verder leiden de bewegingen
van de vissen en eenden tot een betere stikstofopname door de wortels van de rijstplanten.
Bovendien zorgen de eenden en vissen voor een
omgeving waarin de natuurlijke vijanden van
rijstplagen zich kunnen vestigen. AS

SCHOON KANTOOR LEVERT BETER WERK OP
Poetsen loont voor werkgevers,
laat Wagenings onderzoek zien.
Op een schone werkvloer wordt
harder gewerkt en zijn medewerkers tevredener over hun werk.
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De relatie tussen reinheid en productiviteit werd in het verleden
ook al eens aangetoond, zegt
Johan van Ophem van de leerstoelgroep Urban Economics.

‘Maar de mate van schoonheid
werd toen beoordeeld op basis van
perceptie. Het nieuwe aan ons onderzoek is dat we naast enquêtes
ook fysieke metingen hebben gedaan. En de resultaten van beide
methodes komen aardig overeen.’
Het praktische werk werd uitgevoerd door student Mirte Horrevorts. Zij vond vijf min of meer gelijksoortige organisaties in de nonprofitsector bereid
om mee te doen
aan het onderzoek.
Het gaat om een
school, een gemeente, twee stichtingen en een afdeling van WUR.
Deelnemers vulden enquêtes in

over hun werk (snelheid, omvang
en kwaliteit) en de schoonheid van
hun kantoor.
Naast die subjectieve beleving
werd de reinheid van de werkplek
nauwkeurig in kaart gebracht aan
de hand van internationaal erkende maatstaven van de schoonmaakbranche. De VSR (Vereniging
Schoonmaak Research) sponsorde
het onderzoek. Daarnaast werden
de hoeveelheid en de grootte van
het fijnstof gemeten. De metingen
vonden steeds ’s ochtends plaats,
voordat er was schoongemaakt.
De resultaten zijn volgens Van
Ophem eenduidig. Een schonere
werkomgeving leidt tot een significant hogere productie en tevredenheid over het werk. Maar hoevéél
meer iemand produceert is niet

duidelijk. Van Ophem: ‘Hoe sterk
het verband is, kun je er met deze
methodes niet uithalen.’ Maar het
verband is volgen hem wel een signaal naar directies. ‘De schoonmaak is vaak een populair onderdeel binnen de organisatie als er
bezuinigd moet worden.’
De vraag blijft waarom wij niet
floreren in viezigheid. Volgens Van
Ophem zijn daar diverse theorieën
over. ‘Een gezondheidskundige zal
wijzen op het mogelijke besmettingsgevaar in een vuile omgeving.
Een socioloog zal zeggen dat we
door onze opvoeding geconditioneerd zijn om de troep op te ruimen. Maar we weten het eigenlijk
niet zeker. We houden kennelijk
niet zo van viezigheid; niet thuis en
ook niet op het werk.’ RK

 Volgens onderzoeker Johan van Ophem zijn de onderzoeksresultaten een signaal
aan directies om niet te veel op schoonmaak te bezuinigen.

