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Voedsel en landbouw:

de wereld mijn dorp
Jaarlijks maakt de FAO, de landbouworganisatie van de Verenigde Naties, een statistisch document over de voedselproductie en
landbouw. De FAO verzamelt daartoe zo’n 20.000 gegevens uit
meer dan 245 landen en maakt er een synthesedocument
( jaarboek) van. In dit tweede deel van het tweeluik zijn de
productiefactoren land en water alsook de impact op het milieu
door agrarische activiteiten aan de beurt.
TEKST GUY NANTIER
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n het eerste deel van dit tweeluik (VeeteeltVlees,
januari 2022) lag de focus op de algemene macroeconomische kerncijfers 2019 over de wereldwijde
landbouw en de vleesproductie uit het jaarboek. In dit
tweede deel komt de FAO-synthese over de productiefactoren land en water aan de beurt en de impact op
het milieu van de agrarische activiteiten.

Productiefactor land
Het landgebruik voor landbouwdoeleinden daalde in
2019 in hectaren met 3 procent. Twee derde van het
wereldwijde landgebruik bestaat uit permanente weiden en grasland. Dat aandeel daalde met 6 procent.
Het akkerbouwland (een derde van het landgebruik)
steeg daarentegen met 4 procent.
De landen met het grootste areaal permanente weiden
en grasland zijn in afnemende volgorde China, Australië en de Verenigde Staten. De landen met het grootste
areaal akkerbouwland zijn India, de Verenigde Staten
en China.
Europa bezit slechts 5,4 procent van de wereldwijde
permanente weiden en graslanden en 18,5 procent
van het wereldwijde akkerbouwland.

Watergebruik in Europa laag
Het geïrrigeerde landbouwareaal bedraagt wereldwijd
zo’n 7,2 procent van het totale landbouwareaal. Dit
aandeel is tussen 2000 en 2019 gegroeid met 18 procent. Azië kent vanwege de intensieve rijstteelt het
grootste geïrrigeerde areaal met 14,4 procent van zijn
totale landbouwareaal. In Europa wordt ongeveer 5,7
procent van het totale landbouwland geïrrigeerd.
Afgezet tegen de totale opname van water voor industrie, landbouw en drinkwatervoorziening, kent China
de grootste onttrekking van water voor landbouwdoel-
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einden: zo’n 64,4 procent van de totale wateronttrekking. In België en Nederland is dat respectievelijk 1,1
en 3,7 procent.

Bijdrage broeikasgas per product
Wereldwijd worden de winters en zomers warmer
door de klimaatopwarming. De temperatuur op aarde
steeg in 2020 met 1,7°C ten opzichte van het jarenlange gemiddelde. Europa is de regio waarin de grootste temperatuurstijging werd waargenomen (+3,4°C),
gevolgd door Azië (+1,6°C), Oceanië (+1,4°C), Noord- en
Zuid-Amerika en Afrika (+1,3°C).
De uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan en
stikstofoxide) die aan de basis van de opwarming van
de planeet liggen, is door landbouwactiviteiten met
11 procent gestegen tussen 2000 en 2019. Veeteelt en
veeteeltgerelateerde activiteiten hebben binnen die
totale broeikasgasemissies uit landbouwactiviteiten
een aandeel van 55 procent, waarvan 40 procent afkomstig is van enterische emissies (pensfermentatie
van herkauwers).
De productie van rundvlees heeft de grootste broeikasgasuitstoot van 26 kg CO2-equivalent per kilogram
product (figuur 1), granen de laagste uitstoot met
0,2 kg CO2-equivalent per kilogram product.
Als gevolg van een lagere efficiëntie is het Afrikaanse
continent met 48 kg CO2-equivalent per kilo rundvlees de regio met de grootste broeikasgasuitstoot
per kilo rundvlees (figuur 2). Europa bezit de laagste
intensiteit met 14,9 kg CO2-equivalenten per kilogram rundvlees. Maar dit is een vaststelling vanuit
klimatologische invalshoek (broeikasgasbijdrage)
zonder rekening te houden met de sociaal-economische dimensie van de productie in de andere werelddelen. Een planetair dilemma. l
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Klimaatimpact van de mondiale voedselproductie
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Figuur 1 – Wereldwijde broeikasgasemissie per landbouwproduct, uitgedrukt in kg CO2-equivalenten per kg product (bron: FAO, 2021)
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Figuur 2 – Broeikasgasemissies per regio per landbouwproduct in 2017, uitgedrukt in kg CO2-equivalenten per kg product (bron: FAO, 2021)
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