ONDERWIJS & ONDERZOEK

De Fransen zetten in op
Ecologische Intensivering
Door: Roel H. Bosma, voormalig medewerker van de Aquaculture & Fisheries, Wageningen UR.

Een van de opties voor een duurzame teelt van vis en
dergelijke zijn ecologische productiesystemen. Onder het
thema Ecologische intensivering doet het Franse INRA
diverse onderzoeken, onder andere in Frankrijk, Indonesië
en Madagascar. Als afsluiting van het project met Indonesië
organiseerden de Fransen een conferentie in Bogor.

Eind oktober bezocht ik met enkele (ex-)collega’s een conferentie in Bogor (West Java, Indonesia). Onder de titel “Ecological intensification:
A new paragon for sustainable aquaculture”
presenteerden de Franse onderzoekers hun

resultaten aan een honderdtal onderzoekers uit
15 landen. De meesten van de laatsten kregen
tijdens de drie dagen durende conferentie de
gelegenheid om ook hun eigen resultaten te
presenteren, zelfs als die weinig met het thema

Aan het einde van elke sessie mochten de sprekers, zittend op het podium, vragen van het publiek
beantwoorden. (Foto: Restiana W. Ariyati)
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Door invoeging van de teelt van eendenkroos werd de teelt van ‘pangasius’ veel duurzamer.

van doen hadden. Zo hadden zij, en ook wij, een
groot publiek.
Onder degenen die wel de ecologie van de vijver en/of het bedrijf als uitgangspunt hadden
waren o.a. Marc Verdegem en Patrick Sorgeloos,
en mijn collega’s uit Semarang (Midden-Java).
Marc bracht met met overtuiging zijn strategie
om vijvers voedzamer te maken (zie elders in
dit nummer van Aquacultuur) en Sorgeloos
borduurde voort op de quorum sensing en
het positieve effect van water hergebruik via
vijvers met zeewier en tilapia op commerciele
garnalen bedrijven in Thailand (zie Aquacultuur 2018 (33) 4: 6-12). Een van mijn Indonesische
collega’s borduurde voort op dit effect van zeewier op waterkwaliteit en testte ook mosselen
als waterzuiveraar voor de garnalenteelt. De
andere Indonesische collega presenteerde het
positieve effect op de groei van garnalen van
vloeibare compost van fruit en/of groenten
(een technologie voor LEISA, Low External
Input Sustainable Aquaculture). Compost van
groenten bleek iets beter dan die van fruit
of het mengsel. Het toevoegen van 0.125 g/ltr
bladeren van Avicennia marina (een mangrovesoort) had een licht positief effect, dat in
tegenstelling tot de daar meest aangeplante
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mangrovesoort (Rhizophora apiculata). Net
als laatst genoemde collega presenteerden veel
anderen werk met natuurlijke probiotica, meststoffen en voer (insecten en wormen).
De Fransen van hun zijde lieten mooie voorbeelden zien van geslaagde ecologische intensivering door polycultuur. M.b.v. de C13 en
N15 kwantificering liet Jean-Michel Mortillaro
een mooie analyse zien van het voedselweb

Het toevoegen van voer in rijst-vis systemen vermindert de duurzaamheid in vergelijking met het
gedoseerd toedienen van kunstmest.

Ecologische
intensivering
heeft niet alleen
voordelen.

in de gemengde teelt van rijst met vis of garnaal. Ze zijn zich bewust van de nadelen: een
verhoogde behoefte aan kennis en arbeid van
polycultuur, maar volgens Joel Aubin was het
gemiddelde plaatje over het algemeen positief
voor de duurzaamheid. Diepgaande analysis
van de nutrienten stromen kunnen deze alleen
nog maar verbeteren en zo de kleine boeren die
over weinig kapitaal en vijvers zonder plastic
bodembedekking en beluchters beschikken,
een nieuwe kans bieden.
Zelf presenteerde ik de laatste analyses van
het effect van training van boeren d.m.v.
Aquaculture Fieldschools (zie Aquacultuur 2018
(33) 4: 28-33). In het tweede jaar na de training
investeerden de boeren meer en verbeterden

De auteur begint aan zijn presentatie. (Foto:
Restiana W. Ariyati)

de resultaten sterk. Ongeveer 85% van de 277
getrainde boeren pasten de geleerde LEISA
technologie toe, hetgeen een hoog adoptiepercentage is. Regeringen en donoren vinden dit
type intensieve training vaak te duur. Echter,
door de hogere winsten van de boeren zijn de
kosten van dit dure type training binnen een
jaar terugverdiend. Bovendien, Indonesia kan
d.m.v. dit type training de garnalenproductie 20
tot 70 % vergroten, en dat vrijwel zonder risicos
voor de boeren en zonder de kosten voor het
milieu die zware intensivering gewoonlijk met
zich meebrengt.

De grotere en constantere marges van getrainde boeren die de geleerde LEISA technologie wel
toepasten maakte veel indruk bij het publiek.
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