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LANDBOUWSYSTEMEN

Nigeriaanse rijstboer heeft baat bij mechanisatie

Dit blijkt uit proeven bij zevenhonderd boe
ren die leveren aan Olam International, een
wereldwijd actieve voedselproducent. In het
onderzoek van Wageningen Food & Biobased
Research is de opbrengst van mechanisch
geoogste en gedorste rijst vergeleken met de
opbrengst van handmatig oogsten en dorsen.
Lokale jongeren werden getraind door Olam
om met de machines te werken.
Machinaal oogsten en dorsen blijkt bijna
een halve ton (479 kilo) voedselverspilling
per hectare te voorkomen; dat betekent
ongeveer 14 procent meer oogst per hectare
dan bij handmatig werken. Het verhoogt
daarnaast het inkomen van boeren met
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Het machinaal oogsten en dorsen van
rijst voorkomt voedselverspilling bij
kleine boeren in Nigeria. Die kunnen
zo hun inkomen verhogen én de
uitstoot van broeikasgassen per kilo
rijst verlagen.

ongeveer 200 dollar per hectare. Ook kan
mechanisatie 1,7 ton CO2-equivalenten aan
uitstoot per hectare voorkomen doordat het
voedselverspilling tegengaat, zelfs als het
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brandstofgebruik van maaiers en dorsers is
meegerekend. Mechanisatie helpt daarmee
tegen klimaatverandering.
Info: heike.axmann@wur.nl
SERENDIPITEIT

Hoe ver drijft plastic op zee?

Louise Fresco: ‘Meer
ruimte voor toeval’

Welke route volgt plastic afval dat in de Noordzee belandt? Dit is online te
volgen via een met gps uitgeruste plastic capsule.

‘We doen in Wageningen veel beleidson
dersteunend onderzoek en dat is maat
schappelijk van belang. Maar we moeten
ervoor waken dat fundamenteel onder
zoek fier overeind blijft’, zei bestuursvoor
zitter Louise Fresco tijdens de opening
van het Wageningse academisch jaar op
maandag 6 september. Want baanbreken
de ontdekkingen vloeien lang niet altijd
voort uit vastomlijnde onderzoeksplan
nen. En dus moet er meer ruimte komen
voor serendipiteit – toevalstreffers – én
mislukking. ‘We kennen niet voor niets de
uitdrukking ‘meesterlijke mislukkingen’.
Ik zie voor me dat we wetenschappers
gaan samenbrengen zónder directe onder
zoeksopdracht. En laat eens een kunsthis
toricus meedenken over het bestrijden van
zoönose, of een filosoof over voedselvei
ligheid. Dat is de kruisbestuiving die ik al
jaren bepleit.’
Info: annet.blanken@wur.nl

De drijvende capsule is op 12 augustus in
zee gegooid op zo’n 200 kilometer boven
Terschelling. De apparatuur zendt eenmaal
per dag een gps-signaal uit; een zon
nepaneeltje levert de benodigde stroom.
De route is live te volgen op gps.verkis.is/
pame/. ‘De lancering is onderdeel van een
breder communicatieproject waarbij allerlei
noordelijke landen zijn aangesloten’, zegt
de Wageningse plasticonderzoeker Wouter
Jan Strietman. ‘We willen het publiek
laten zien waar plastic afval heen kan drij
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ven zodra dit in de zee terechtkomt.’
De capsule werd eind mei voor het eerst
gelanceerd ten westen van Texel. Na een
rondreis van 400 kilometer strandde die
door een straffe noordenwind op de kust van
Terschelling. Strietman hoopt dat de tweede
reis de capsule verder naar het noorden zal
voeren: ‘Veel mensen weten niet dat drijvend
afval vanuit Nederland door wind en zee
stromingen binnen anderhalf jaar naar het
Noordpoolgebied kan drijven. Daar komen
jaarlijks enorme hoeveelheden afval terecht
en die blijven daar achter.’
De lancering van de capsule is georgani
seerd door WUR en Leeways Marine, in
samenwerking met PAME, een werkgroep
van de Arctische Raad, en de Nederlandse
overheid, die de capsule financiert.
Info: wouterjan.strietman@wur.nl
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