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Abstract
Het onderwerp van dit werk is agroforestry en de huidige toestand in Minas Gerais,
Brazilië. Agroforestry is kort gezegd de combinatie van bomen met een klassiek
landbouwgewas of vee op hetzelfde perceel. Monocultuur is een groot probleem in
de tropen waardoor landverlies optreedt. Hierdoor moet het Atlantisch regenwoud
steeds meer plaats maken voor landbouwgrond en daalt de biodiversiteit drastisch.
Agroforestry is een veelbelovende oplossing tegen deze problemen, maar zit
momenteel nog in de beginfase. Het probleem met agroforestry ligt hem in de juiste
combinatie vinden om economisch en ecologisch rendabel te zijn. Door de
combinatie van gewassen, zou de teelt natuurlijker en goedkoper moeten verlopen.
Er is minder inbreng nodig waardoor de kosten moeten dalen. Het is al snel duidelijk
dat agroforestry ecologisch gezien een ideaal concept is om meer biodiversiteit en
natuurlijkere landbouw te voorzien op wereldschaal. Het nadeel van deze techniek is
de economische opbrengsten die het genereert, deze liggen in de beginjaren zeer
laag waardoor een hoog startkapitaal noodzakelijk is. De arbeidskrachten en kosten
liggen hoger waardoor extra winst niet snel van toepassing is. Een juiste combinatie
en een goed beheer van de percelen is een must om een rendabel
agroforestryperceel te bekomen. Er worden enkele combinaties besproken die
veelbelovend zijn maar geen garantie bieden voor een rendabel resultaat. De
omgevingsfactoren spelen hierin een grote rol.
Naast de literatuurstudie is er ook een empirisch deel aanwezig waar twee bezochte
agroforestrybedrijven besproken worden. Hierover wordt een overzicht gegeven van
de teelt en de werkwijze, financieel worden enkele richtlijnen gegeven maar geen
exacte gegevens.

Voorwoord
Door de vele milieuproblemen die zich voordoen, heb ik gekozen om mijn
bachelorproef te schijven rond het thema agroforestry. De actuele landbouwmethode
is eentonig en schaad de biodiversiteit op wereldschaal. Agroforestry daarentegen is
een veelbelovend systeem die de actuele methode milieuvriendelijker zou maken.
Natuur en landbouw worden hier gecombineerd waardoor de biodiversiteit drastisch
stijgt. Ondanks de veelbelovende studies, is het nog niet algemeen toegepast. In de
tropen ziet het er zeer belovend uit en staan de studies al verder dan bij ons. Dit
prikkelde mij om erover te schrijven en meer kennis op te doen over dit onderwerp.

Als woord van dank wil ik Robin bedanken, hij heeft mij veel bijgeleerd door de vele
verhalen en vertrouwen. Hij deelde zijn kennis en toonde de reeds geteste
agroforestrysystemen van zijn NGO. Ook José wil ik bedanken voor de volledige
steun, hij begeleide me in mijn werk en hielp waar hij kon.
Verder wil de rest van het Iracambiteam bedanken voor de geleverde steun,
informatie en de vele inzet. Ook een woord van dank voor meneer Mouton
Voor de begeleiding en de goede tips gedurende het volledige proces.
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1

Inleiding

Deze bachelorproef handelt over agroforestry en dit vooral gericht naar het tropische
gebied MG in Brazilië. Het document bespreekt de ligging en de mogelijke
bedreigingen van MG. Het gebied leidt zwaar onder de vele monocultuurpercelen
met koffie, maar ook de uitgestrekte vlaktes met vee spelen hier een rol in.
Monocultuur betekent dat op hetzelfde stuk grond altijd hetzelfde gewas
(plantensoort) verbouwd wordt, er vindt geen vruchtwisseling plaats. Door deze vorm
van landbouw raakt het land uitgeput en moet er als gevolg steeds meer bos
verdwijnen. Het Atlantische regenwoud leidt hier zwaar onder en daarom zijn er
verschillende projecten opgestart om deze monocultuur tegen te gaan.
Agroforestry is een veelbelovende oplossing voor deze problemen en is daarom een
actueel onderwerp in dit gebied. Agroforestry zit in de testfase waardoor het nog niet
duidelijk is welke combinaties er nu ecologisch correct zijn en ook winstgevend
kunnen zijn. De hoofdsystemen worden besproken in dit document met een
voorbeeld uit MG waarbij en koffieteler deels overschakelt naar agroforestry.
Daarna zijn er 2 cases uitgewerkt die ikzelf bezocht heb, de ligging, toestand en een
globaal zicht op het financiële luik wordt besproken. Deze gaan niet in detail maar
tonen de verschillende experimenten die de landbouwers doen in MG om over te
schakelen naar een duurzame landbouw.
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2

Minas Gerais

2.1

Situering

MG is een van de 26 deelstaten van Brazilië en is gelegen in het zuidoostelijke deel.
De staat heeft een totale oppervlakte van ca. 586.522 km² dat is ingedeeld in 12
meso regio's, 66 micro regio's en 853 gemeenten. Het grootste deel van het
grondgebied schommelt tussen 900 en 1.500 meter hoogte maar er zijn ook veel
bergebieden aanwezig. MG bevat enkele van de hoogste bergtoppen in het land
namelijk de Pico da Bandeira, de op twee na hoogste berg van Brazilië en de hoogste
van de staat MG. Pico da Bandeira heeft een hoogte van 2.892 meter en is een
bekende toeristenattractie door zijn schoonheid en goede toegankelijkheid (Meyer,
2010).
Naast bergen ontspringen er enkele grote rivieren uit dit grondgebied, zo ontspringt
de Rio Grande op de westelijke helling van de Serra da Matiqueira. Naast de Rio
Grande is er ook de Doce, de Doce is ontstaan door een kruising van de Carmo en
Piranga rivieren en eindigt in de Atlantische oceaan (Britannica, 2018). Hierdoor is
MG strategisch gelegen met betrekking tot enkele belangrijke nationale
watervoorraden. De bevolking is namelijk zeer afhankelijk van de natuurlijke
waterbronnen voor de teelten, het vee en drinkbaar water.

Figuur 1: Situering Minas Gerais en zijn deelstaten (Kalyz, 2018)
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2.2

Geschiedenis

Toen Brazilië werd ontdekt gebruikten ze de lokale bevolking als slaven. Ze werden
gevangengenomen om verkocht te worden op markten. In die tijd waren goede
slaven het enige potentieel dat Brazilië te bieden had. Een einde aan slavernij kwam
er nog niet maar door de komst van de Portugese kolonisatie veranderde er veel. De
kolonisten gingen het bos in op zoek naar edelmetalen, in de 17de eeuw werd voor
het eerst goud gevonden in Brazilië. Het nieuws verspreidde zich snel en het lokte
veel mensen naar deze streek. Het goud werd eerst ontgint uit de bodem van rivieren,
dit had nog geen grote impact op het milieu en het landschap. Al snel raakten deze
bronnen uitgeput en ging men over tot ontginning op berghellingen, dit vroeg meer
manschappen en zo ontstonden de eerste permanente nederzettingen. Deze manier
van ontginnen had een veel grotere impact op het landschappen en de natuur
(Wikipedia, 2018e).

Figuur 2: Kaart van Brazilië in het begin van de 18e eeuw, MG was hier nog niet
aanwezig (Wikipedia, 2018e)
In de tweede helft van de 18de eeuw kwam de mineraalproductie in verval. De
stedelijke bevolking verhuisde naar de rustigere gebieden om een eigen boerderij op
te starten. Deze plaatsen groeiden al snel uit tot dorpen, parochies en gemeenten.
Door dit fenomeen kwam de industrialisatie ook op gang. Voorheen draaide de staat
op agrarische activiteiten die de economie domineerden. Deze activiteiten waren
gericht op zelfvoorziening wat een ongunstig effect had op de economische groei.
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Door de vele slaven in het gebied, werd er al snel naar exportgerichte koffieplantages
gewerkt. Toch bleef de groei gematigd, de administratieve, economische en
natuurlijke factoren hebben de koffie industrie in MG vertraagd. San Paulo was toen
de grootste koffieproducent van Brazilië maar dit veranderde in 1894. Toen
verschenen de eerste grote koffiebarons die verantwoordelijk waren voor een grote
stijging van de productie. De verspreiding van de bevolking en de industrialisatie
bracht het ontstaan van verschillende deelstaten met zich mee. Zo is de staat MG
ontstaan (Wikipedia, 2018e).

Figuur 3: Kaart van Brazilië, eind 18de eeuw met meerdere deelstaten (Wikipedia,
2018e)
Tot op de dag van vandaag speelt koffie nog steeds een grote rol in de economie,
alsook de ontginning van bauxiet, ijzer, mangaan, goud, nikkel, zink, kwarts, zwavel
en fosfaat. Deze mijnbouweconomie zorgde in 2012 voor 8,7% van alles dat
geproduceerd werd in MG. Koffie zorgde in 2011 voor 40% van de
landbouwproductie, 62,2% van alle koffie in het land werd in MG geproduceerd en is
daarmee de grootste producent.
Naast koffie is suikerriet goed voor bijna 20% van de waarde van de
landbouwproductie, gevolgd door maïs, sojaboon en bonen.
Met betrekking tot vee leidt het de nationale melkproductie met 8.4 miljard liter in
2010 wat een kwart van de Braziliaanse productie is. Wat vee betreft is er zowel
rundvee, varkens en pluimvee (Wikipedia, 2018e).
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2.3

Ecologie en milieu

Minas Gerais bestond oorspronkelijk uit vier hoofdbiomen1: Cerrado, Mata Atlantica,
rotsachtige velden en droog bos (Cerrado, Mata Atlântica, campos rupestres en mata
seca) ondertussen zijn daar al heel wat tussenklassen in ontstaan, dit zijn
overgangsgebieden die op natuurlijke wijze ontstaan of door invloed van de mens.

2.3.1

Cerrado

Cerrado is een savanne- achtig gebied in het centrale westen van Brazilië. Het is met
een oppervlakte van 2 miljoen km² het meest overheersende type. In het gebied
heerst er een tropisch savanneklimaat met lange droogte. Tijdens de zomer
(regenseizoen) valt de meeste neerslag, deze periode duurt van oktober tot april. De
rest van het jaar zijn de wintermaanden en dan is het overwegend droog. De
vegetatie is er aangepast aan deze lange droogte en kunnen bosbranden doorstaan.
Door de vele bosbranden en de zure grond groeien de planten in speciale vormen
met veel kronkels en bochten. Hierdoor is de vegetatie zeer dichtbegroeid en de
boom- en struiklaag zo goed als ondoordringbaar. Op vlak van begroeiing en
dichtheid is Cerrado opgedeeld in vier ondertypes (Wikipedia, 2017a).
• 1 Campo limpo: volledig open grasland met enkele bomen en struiken
• 2 Campo sujo: grasland met struiken en enkele bomen
• 3 Campo cerrado: savanne, wildernis
• 4 Cerradão: wildernis of overgangsvorm tussen savanne en oerwoud

1

Een relatief homogeen gebied over een zeer grote geografische uitgestrektheid, gekenmerkt door een
typische vegetatie en daarmee samenhangend dierenleven (Greenfacts, 2018).
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Figuur 4: de soorten Cerrado: boven 1 en 2 onder 3 en 4 (Wikipedia, 2018)
De grenzen tussen de types zijn zeer klein waardoor ze zelfs in elkaar overgaan.
Welk type er voorkomt hangt af van het watergehalte en de nutriënten in de bodem.
De bodems zijn er voedselarm en erosie komt geregeld voor, dit brengt minder
verweerde lagen naar boven. Dit heeft als gevolg dat de bodem in Cerrado gebieden
oud en verweerd is. Door de vele types heeft het gebied een zeer hoge biodiversiteit
met vele endemische soorten2. Het gebied werd aangeduid als een globale
biodiversiteitshotspot door zijn hoge graad van endemie, maar ook door het grote
verlies aan natuur (Matéria, 2017).

2

Endemische soorten: Dit zijn planten of dieren die een zeer beperkt natuurlijk verspreidingsgebied hebben,
meestal als gevolg van ruimtelijk isolatie zoals eilanden of gebergten (Ecopedia, S.A.).
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Figuur 5: Locatie van Cerrado gebied in Brazilië (wikipedia,2017)
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2.3.2

Mata Atlantica

Het Atlantische regenwoud is het tweede grootste regenwoud van Zuid- Amerika,
een bioom dat voorkomt aan de kuststrook van de Atlantische oceaan en verspreid
is in 13 deelstaten van Brazilië. Het strekt zich uit tot in het oostelijke deel van
Paraguay, het noordoostelijke deel van Argentinië en net tot bij Uruguay. Het
regenwoud bevat verschillende soorten tropische boshabitats, van droge tot vochtige
bossen en mangrovebossen aan de kustlijn. Het grenst aan het amazonewoud, maar
wordt geïsoleerd door bergketens. Door deze isolatie heeft het woud unieke
ecosystemen kunnen ontwikkelen met soorten die nergens anders ter wereld te
vinden zijn (Hance, 2010).

Figuur 6: Atlantische regenwoudgebied (wikipedia,2018)
Tegenwoordig overleeft het woud grotendeels in kleine aangetaste plekken en
beschermde gebieden, nog maar 7% van het originele habitat is aanwezig. Er wordt
geschat dat er gemiddeld 34 720 hectare wordt gekapt per jaar. Dit is dus een verlies
van 0,35% per jaar. In Brazilië resteert er nog geen 7% van het Atlantische
regenwoud en ook de kustlijnen zijn niet meer volledig bedekt met bos. De andere
landen tot waar het Atlantische regenwoud zich uitstrekt, doen het beter. Hoewel ze
nog een hoger percentage hebben worden ze ook hier zwaar bedreigd. Zelfs nu er
niet veel overblijft van het Atlantische Regenwoud blijft ontbossing een acuut
probleem. Het woud moet plaatsmaken voor verstedelijking, landbouwgronden,
houtoogst en weiland (Hance, 2010).
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Tabel 1: Ontbossingshoeveelheid(km²) per deelstaat (Hance, 2010)

2.3.3

Rotsachtige velden (campos rupestres)

Het is een landgebied die in mozaïekstructuren groeit tussen de rotsen op hoogtes
van meer dan 900m. Het landschap is er voedselarm, zuur en de wateropname is
laag door het hoog gehalte aan rotsen. Ze beslaan maar 0.80 procent van het
nationale grondgebied, maar zijn goed voor 2/3 van de plantenbiodiversiteit. Het
bevat 15 procent van alle soorten planten die in Brazilië geregistreerd zijn. Ze zijn
zeer nuttig omdat ze water vasthouden in de bergtoppen. Hierdoor krijgt het water
de kans om in te sijpelen en met een tragere snelheid naar beneden te vloeien
(Fapemig, 2016).
Deze gebieden hebben grote schade opgelopen door de mijnbouwsector. Het
grootste deel van de ontgonnen ijzererts komt uit een belangrijke regio waar
rotsachtige velden en waterbronnen aanwezig zijn (Mendonça, 2016).

Figuur 7: Campos rupestres gebied (imperialis,2014)
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2.3.4

Droog bos (Mata Seca)

Mata Seca is een ecosysteem die een zeer klein territorium inneemt, het komt overal
in Brazilië voor maar de hotspots liggen in MG en Bahia. Het is een speciaal
ecosysteem dat ook wel de naam bladverliezend seizoensbos krijgt. In de droge
maanden verandert de vegetatie naar een kale en droge vegetatie. De bomen
verliezen al hun bladeren om de droogte en het tekort aan voedingstoffen te
overbruggen. Eens de regen terugkeert naar het gebied verandert de Mata Seca tot
een tropisch bos met een rijke fauna en flora (Amda, 2012).
De vegetatie bestaat voornamelijk uit grassen, doornige planten, struiken en grote
bomen. Onder de dieren zijn er veel zeldzame en zelfs met uitsterven bedreigde
soorten terug te vinden zoals de jaguar of de tapir. Daarom is het belangrijk om dit
ecosysteem intact te houden. Toch worden deze gebieden zwaar getroffen door
ontbossing en vele bosbranden. Door zijn zeldzaam karakter valt het onder dezelfde
beschermingswet als het Atlantische regenwoud maar dit houdt investeerders niet
tegen. De landbouwindustrie is hebzuchtig en koopt goedkoop land in het noorden
van MG. Aangezien dit winstgevend is, wordt hier niet altijd tegen ingegaan en
verdwijnen de kleine stukken Mata Seca nog steeds (Amda, 2012).

Figuur 8: Mata Seca vegetatie in droog -en regenseizoen (biologia, 2010) (Wikipedia,
2017)
Ondertussen heeft MG verschillende habitatgebieden ontwikkeld die zowel zeer
natuurlijk tot deels cultuurlijk zijn door de groeiende bevolking. De cultuurlijke
gebieden zijn minder waardevol, maar kunnen toch dienen als corridor voor onder
andere vogels. Ook al zijn ze minder waardevol, ze dragen toch bij aan het areaal
natuur en kunnen een nieuw leefgebied vormen.
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3

Agroforestry

3.1

Definitie

De combinatie van landbouw en bosbouw wordt agroforestry genoemd, algemeen
gezien is het een combinatie van bomen en gewassen. Agroforestry wordt beoefend
met de bedoeling een duurzamere vorm van landgebruik te ontwikkelen die de
productiviteit van het landbouwbedrijf en het welzijn van het platteland kan
verbeteren. Het kan gezien worden als een dynamisch en ecologisch gebaseerd
systeem voor beheer van natuurlijke hulpbronnen. Door de integratie van bomen in
landbouw en op het platteland, wordt de productie van kleine boeren ondersteund
met grotere sociale, economische en ecologische voordelen als gevolg (Leakey,
2018).
Het International Council for Research in Agroforestry, beter gekend als ICRAFT
beschrijft agroforestry als een verzamelnaam voor landgebruik systemen -en
praktijken. Er wordt gewerkt met houtachtige vaste planten die opzettelijk worden
geïntegreerd bij gewassen en/ of dieren op dezelfde landbeheereenheid. Er wordt
gestreefd naar zowel ecologische als economische interacties tussen bosrijke en
niet-houtachtige componenten. Deze definitie heeft ertoe bijgedragen dat
agroforestry op zichzelf erkend werd als een tak van landbouwwetenschappen
(Leakey, 2018).

Figuur 9: Agroforestry, how it works (Pinterest,S.A.)
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Bomen planten tussen de gewassen heeft voordelen op zowel ecologisch als
economisch vlak. De bomen kunnen zorgen voor fruit, veevoeder en hout. Dit kan
verder verwerkt worden tot andere producten. Verder zijn verschillende
neveneffecten op de teelt. Gemengde systemen kunnen meer opbrengst genereren
dan monoculturen doordat de bomen hulpbronnen kunnen aanbieden die anders niet
of in kleine mate beschikbaar zouden zijn voor gewassen. Zo hebben bomen vaak
een symbiotische werking met schimmels op de wortels, deze zetten voedingstoffen
om die niet rechtstreeks opneembaar zijn voor planten (sustainablefootprint, S.A.;
Wervel, 2018).
Kort kan dit uitgelegd worden aan de hand van ecosysteemdiensten, dit zijn diensten
die de natuur aanbiedt en waar de maatschappij voordeel uit haalt. Ze zijn
bevorderend voor de welvaart en het welzijn van de mens. Zo zijn er producerende
diensten die de maatschappij producten levert, het voorziet de maatschappij in
voedsel, brandhout, energie en water. Daarnaast zijn er ook de regulerende diensten
die soms onopvallend voordeel bieden voor de maatschappij, toch zijn ze een van
de
belangrijkste
en
meest
aanwezige.
Enkele
voorbeelden
zijn
bodemvruchtbaarheid, water – luchtkwaliteit, klimaatregulatie, plaagbeheersing,
bestuiving, …
Als laatste bieden ecosysteemdiensten ook culturele voordelen aan, deze zorgen
voor een geestelijke verrijking, verstandelijke ontwikkeling, recreatie en esthetische
beleving. Dit omvat vooral buitenactiviteiten die plaats vinden in een groene
omgeving (Liekens Inge, 2013).

Figuur 9: Ecosysteemdiensten (Pardon P., 2017)
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3.2

Aandachtspunten bij de aanleg

Vooraleer kan gestart worden met de aanleg van een agroforestry perceel, moeten
eerst enkele zaken overlopen worden. Om gestructureerd te werk te gaan, wordt er
eerst een plan uitgewerkt met voldoende gegeven over perceeleigenschappen,
materiaalkeuze, oriëntatie, doelstelling, … Wanneer het perceel voldoet aan de
voorwaarden voor aanplant, kan de boomsoort gekozen worden. Dit is namelijk zeer
cruciaal om een goed resultaat te bekomen met maximale opbrengst. Om goed te
starten wordt er naar de reeds aanwezige soorten in de buurt gekeken, wanneer
deze goed groeien is er al een sterke leidraad. Wanneer deze niet voldoen aan de
criteria of slecht groeien, kan er een groeiplaatsanalyse uitgevoerd worden. Het
resultaat van de analyse geeft uitsluitsel of welke boomsoort goed zal groeien.
Dit bepaalt nog niet de keuze van de boomsoort, bomen bestemd voor de
agroforestry moeten ook voldoen aan groeikenmerken. Zo mag de boom niet te veel
schaduw werpen over de naastliggende gewassen, tenzij dit gewenst is. Mag de
boom geen oppervlakkig wortelstelsel hebben, dit zou te veel competitie vormen met
de aanwezige gewassen wat een opbrengstvermindering als gevolg geeft.
Een voorlaatste stap is kijken naar het doel van het agroforestry systeem, wordt er
gekozen voor fruitbomen, kwaliteitshout, biomassa of andere commerciële
doeleinden. Dit kan aan de hand van een doelstellingenanalyse bepaald worden. De
laatste stap is kijken of de gewenste soort overeenkomt met alle criteria en of het
haalbaar is in de praktijk. Er moet rekening gehouden worden met de kostprijs,
grootte van het perceel en de machines voor beheer en oogst (ILVO, 2018).

Figuur 10: Aandachtspunten bij boomsoortenkeuze (ILVO, 2018)
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3.3

De soorten agroforestry

Agroforestry heeft verschillende systemen die kunnen toegepast worden, elk met hun
eigen specifieke kenmerken. Deze systemen bestaan uit combinaties van bomen,
gewassen en veeteelt. Afhankelijk van het systeem is er een andere samenstelling
of opdeling op het perceel. Naast enkele hoofdsystemen, die hieronder worden
besproken, zijn er ook enkele tussensystemen. Deze zijn een afleiding hiervan of nog
in de testfase waardoor ze niet besproken worden.

3.3.1

Sylvopastoralisme

Silvopastorale systemen (SPS) houden in dat er bomen in combinatie met één of
verschillende soorten vee wordt gecombineerd. Bij dit systeem kan de kost om de
bomen te beschermen tegen het grazend vee redelijk hoog oplopen. Daarom wordt
soms gekozen om de eerste jaren het gras te maaien, of een akkerteelt te zetten
tussen de bomen. Pas later wanneer de bomen voldoende stevig in de grond zitten,
wordt het vee toegevoegd (Wervel, 2018).

Figuur 11: Silvopastorale systemen (Chará, 2013)
SPS kan gebruikt worden op vier verschillende manieren. Als eerste optie kunnen er
bomen verspreid geplant worden op het veld, met als bedoeling schaduw te voorzien
voor de dieren. Als tweede optie kunnen bomen of struiken/ hagen gebruikt worden
als life fence, dit om het vee in de gewenste stukken te laten grazen. In geval van
een haagstructuur, worden de haagplanten dicht tegen elkaar gezet zodat de dieren
er niet tussen kunnen. Meestal zijn dit stekelige planten om ze af te schrikken en de
vraatschade te beperken. In het geval van een andere soort struik of bij een bomenrij,
kan er een extra schrikdraad geplaatst worden (Chará, 2013).
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Een derde manier is een gemengde voedselbank. Het doel is om extra
voedingsstoffen te leveren aan het vee. Zo wordt vooral het eiwitgebrek van het gras
overwonnen door bijvoorbeeld peulvruchten te planten. Deze zijn meestal hoger in
eiwitgehalte en mineralen en hebben een hogere verteerbaarheid dan grassen in
vergelijkbare groeifasen (Smith, S.A.).
Een laatste en gevorderd systeem is het intensief silvopastorale systeem, ISPS is
een combinatie van vee, bomen en voedselproducerende planten en struiken.
Voedingsplanten worden in grote aantallen geplant (> 10 000 planten/ha) in
combinatie met weiland en bosbomen (ongeveer 500 bomen/ha). Dit zijn bomen die
geteeld worden met een verwerkingsdoeleinde zoals meubelen, parketvloer,… Door
de bomen in een oost- west richting te planten wordt de schaduwvorming
geminimaliseerd in Brazilië, dit is aangeraden voor een gezonde groei (Chará, 2013).
De rotatie van de zon is tegenovergesteld dan in België. Brazilië ligt in het zuidelijke
halfrond, dat wil dus zeggen dat de zon ten zuiden van de evenaar beweegt van
rechts naar links. De zon komt op in het oosten en het hoogste punt wordt bereikt in
het noorden, daarna gaat ze onder in het westen. De zon draait dus boven de
gewassen heen (Deboosere, 2010).
Studies in drie verschillende landen (Colombia, Costa Rica en Nicaragua) hebben
aangetoond dat SPS werkelijk zorgt voor een grotere biodiversiteit en verbeterde
koolstofsequestratie (Zimsky, S.A.). Koolstofsequestratie is het verwijderen van
koolstof uit de atmosfeer en het opslaan ervan in koolstofputten zoals oceanen,
bossen en bodems. Dit gebeurt via natuurkundige of biologische processen zoals
fotosynthese (GreenFacts, 2018). Naast deze resultaten zijn tal van andere
voordelen aangetoond, zo is er verbetering van waterinfiltratie, bodemretentie,
bodemproductiviteit als gevolg.
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Figuur 12: Koolstofkringloop (De zwarte getallen tonen hoeveel miljarden tonnen
koolstof (GtC) in de verschillende opslagplaatsen aanwezig zijn. De paarse getallen
tonen hoeveel koolstof tussen de verschillende opslagplaatsen per jaar uitgewisseld
wordt) (Club, 2018).

3.3.2

Alley cropping

Alley cropping is een systeem waarbij gewassen worden geteeld tussen rijen bomen
of struiken, deze zijn meestal vlinderbloemig. Het is ontwikkeld om
gewasopbrengsten te verbeteren door de bodemvruchtbaarheid en het microklimaat
te verbeteren. De bomen/ struiken zorgen voor meer water en beschermen de teelt
tegen windvlagen. Ook de productie van het gewas stijgt door de stijging in
beschikbare nutriënten die vastgehouden worden door de stikstoffixatie van de
vlinderbloemigen.
Ondanks de betere omstandigheden ontstaat er competitie voor licht, dit zorgt voor
een vermindering van opbrengst voornamelijk langs de randen. Dit kan
gecompenseerd worden door een meeropbrengst bij de gewassen die niet
onderhevig zijn aan concurrentie. Het is raadzaam om regelmatig te snoeien, de
schaduwvorming wordt verminderd en biomassa wordt geleverd (Infonet-biovision,
S.A.).

Figuur 13: Alley cropping waarbij aardappelen gepland zijn tussen jonge bomenrijen
(agforward, S.A.)
Alley cropping is een eenvoudig en herhalend systeem waar vele voordelen aan te
pas komen. De cyclus gaat als volgt. Er worden lijnen met bomen en struiken
aangeplant met daartussen het gewenste gewas. Hier moet rekening gehouden
worden met machines die eventueel in de toekomst zullen gebruikt worden. Na
enkele jaren, wanneer de bomen te veel schaduw werpen, kunnen deze gesnoeid
worden. Indien ze te groot worden of oogst klaar zijn, kunnen deze gekapt worden.
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De stam kan gebruikt worden als brandhout, de takken kunnen in de rij tussen de
struiken gelegd worden, samen met de bladeren leveren deze organisch materiaal
aan de grond. De takken kunnen ook verzameld worden als brandhout of andere
doeleinden. De gehakte bomen zullen, indien ze niet te oud waren, terug scheuten
vormen op het resterende deel. De beste scheuten worden uitgeselecteerd om terug
uit te groeien tot bomen. Zo is de cirkel rond en kan het proces opnieuw starten
(Infonet, S.A.).

Figuur 14: berekening voor afstand van de bomenrijen
Aan het systeem zijn natuurlijk ook enkele nadelen verbonden. Naast de competitie
voor water, nutriënten en licht is er om te beginnen een hoger startkapitaal nodig voor
de bomen/ struiken. Dit kan voor sommige boeren al een reden zijn om het niet te
doen. Eens aangeplant zal het systeem pas effectief zijn wanneer de bomen reeds
goed gegroeid zijn en een degelijk wortelstelsel hebben ontwikkeld, de voordelen zijn
in eerste jaren nog niet van toepassing. Als laatste vraagt het systeem ook meer werk
en management, indien het niet goed onderhouden wordt zullen de opbrengsten
dalen als gevolg van overvloedige competitie (Infonet, S.A.).

3.3.3

Boslandbouw

Deze vorm omvat een bestaand bos dat gedeeltelijk gedund wordt om bosbegrazing
toe te passen of een tussenteelt te verbouwen. Het doel van dit systeem is niet om
veel opbrengst te genereren, maar om de gezondheid van het bos te verbeteren met
een extra inkomen als neveneffect. Boseigenaars moeten bewust gemaakt worden
dat het niet nodig is om alles te kappen vooraleer er een gewas kan geteeld worden.
Het is een recent concept waar de juiste combinaties nog niet volledig zijn in
onderzocht en de markten hier nog niet zijn aan aangepast. (Wyatt, 2018).
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Figuur 15: Voorbeeld van forest farming (Slideplayer,S.A.)
De verschillende interacties brengen voordelen met zich mee voor zowel de eigenaar
als de bosgezondheid. Vlinderbloemigen fixeren stikstof waar de bomen mee van
genieten, Dit zorgt voor een verbetering van de houtkwaliteit. De gewassen genieten
van het extra water die vastgehouden wordt door de bomen en van de gecreëerde
schaduw. Het is dan ook belangrijk dat deze schaduw kunnen verdragen, enkele
voorbeelden hier zijn medicinale planten, decoratieve planten zoals varens en
bloembollen, zwarte bessen, paddenstoelen, hazelnoten,… Door deze
verscheidenheid aan planten en voedsel zal er meer wild aangetrokken worden, bij
bejaging kan hier een extra voedselbron van gemaakt worden. Door de inbreng van
voedselgewassen moet er ook minder gemaaid worden, invasieve of dominante
soorten worden onder controle gehouden en de werkuren dalen.
Het nadeel aan dit systeem is dat al deze interacties gevoelig zijn aan verstoring,
waardoor opbrengsten variabel kunnen zijn. Een goede gewaskeuze is van cruciaal
belang om het systeem zelfstandig te laten werken. Eerder werd ook al aangehaald
dat de markten nog niet afgewerkt zijn op dit systeem en dus geen aparte opbrengst
of subsidies hebben (Hall, 2009).

3.3.4

Forest gardening

Forest gardening - ook wel home garden genoemd - is een systeem waarbij bomen,
struiken en vaste planten op een zodanige manier worden gerangschikt dat een
bosformatie wordt verkregen. Door de structuur ontstaat er een samenwerking
tussen de planten met productie van middelen tot gevolg. De gewassen die worden
geproduceerd zullen vaak fruit, noten, eetbare bladeren, specerijen, medicinale
plantaardige producten, palen, honing, brandhout, voeder, wilde dieren en sap
producten opleveren. De niet eetbare delen kunnen gebruikt worden als voedsel voor
het vee.
29

Het systeem vereist weinig onderhoud en wordt meestal rond het huis aangelegd. Ze
zijn meestal klein van oppervlakte en worden voornamelijk in tropische gebieden
toegepast. Het is namelijk een efficiënt systeem om een gevarieerde levensstijl op te
bouwen of een bijverdienste te genereren. Het staat bekend om zijn stabiele
opbrengsten, zeer gevarieerde producten, continue of herhaalde oogsten gedurende
het jaar en lage input (trust, 2018).

Figuur 16: Voorbeeld van een forest garden (seedheaddesign, 2015)

Een forest garden bevat een grote diversiteit aan soorten met veel verschillende
levensvormen en functies (Smith, S.A.). Zo is het noodzakelijk om stikstoffixerende
planten in de garden te hebben, alsook diepwortelende bomen die water met
voedingstoffen naar boven trekken. Om ziektes en plagen te vermijden is het
aangeraden om ziekteresistente gewassen te gebruiken en gastplanten van
natuurlijke vijanden te integreren. Gastplanten zijn planten waar bepaalde nuttige
insecten veel op voorkomen of nodig hebben in hun levenscyclus. Door de
aanwezigheid van deze planten, wordt er gezorgd voor een zelfregulatie van de
voedselomloop en een zelfstandigere werking van het systeem (trust, 2018).

3.4

Voordelen

3.4.1

Bomen en water

Bomen vangen veel regen op en bevorderen de condensatie van waterdruppels die
ontstaan bij mist of dauw. Ze geven schaduw en vertragen de luchtbeweging in het
perceel waardoor er minder water verloren gaat aan evapotranspiratie3. Bomen
hebben een groot en diep wortelgestel waardoor ze dieper gelegen water naar boven
3

de som van evaporatie (verdamping door zonnewarmte) en transpiratie (verdamping door
organismen)(Ecopedia, S.A.)
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trekken zonder veel plaats in te nemen van de gewassen. Hier profiteren de
tussengelegen gewassen ook rijkelijk van wanneer water schaars wordt. Aan de
andere kant beschermen ze ook de gewassen tegen vorstschade, de bomen vangen
de vallende vorst op waardoor de grond trager bevriest (sustainablefootprint, S.A.).

Figuur 17: Invloed van bomen op water (ILVO, 2018)

3.4.2

Bomen en nutriënten

Een veel voorkomend probleem bij teelten is dat de voedingstoffen niet goed
bereikbaar zijn of juist in overvloed. De nutriënten kunnen dan uitspoelen en het
grondwater vervuilen. Bomen integreren in percelen zorgt ervoor dat deze nutriënten
meer vastgehouden worden en vermijd de uitspoeling ervan. Door grondbewerking
voor gewassen toe te passen tussen de bomen, wortelen bomen dieper en wordt de
bodem beter benut. Voedingstoffen worden over een langere afstand vastgehouden
en grondwater wordt naar boven getrokken uit diepere lagen (Wervel, 2018). De
bomen nemen zelf ook voedsel op, maar bevoorraden de grond meer dan ze
opnemen.
Ook het strooisel van de bomen en de symbioseprocessen op hun wortels zorgen
voor een toename in opneembare nutriënten voor het gewas. Dit werd waargenomen
in de praktijk, in de buurt van bomen werd er een hogere gewasopbrengst
vastgesteld dan wanneer er geen bomen in de buurt staan. Naast vastgelegde
nutriënten is ook het snoeihout een extra voedselbron. De hoeveel voedsel dat
snoeihout levert is afhankelijk van de nutriëntenconcentraties en productiesnelheid.
Deze parameters zijn dan weer afhankelijk van het klimaat, bodemtype,
boomsoorten, plantendeel en de boomdichtheid. Niet enkel de hoeveelheid
geleverde voedingsstoffen is belangrijk, ook de geleverde voedingsstoffen moeten
voldoen aan de behoeften van het gewas (Palm, 1995).
Kort kan men stellen dat water, licht en nutriënten optimaal benut worden vanaf het
moment dat er twee teelten worden gecombineerd. In de meeste tropische gebieden
zijn meerdere lagen mogelijk door het warme, vochtige klimaat en een hoog gehalte
aan organisch materiaal. Hierdoor is er minder concurrentie en kan dit resulteren in
meer opbrengst (sustainablefootprint, S.A.).
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Figuur 18:Werking van bomen op aanwezige gewassen (Probos, 2017)

3.4.3

Biodiversiteit

Kleinschalige landschappen hebben een rijkere biodiversiteit dan monoculturen. Dit
brengt vele voordelen met zich mee voor teelt en natuur. Zo trekken verschillende
vegetatieniveau ’s meer dieren aan dan 1 monotone laag, er zullen meer vogels,
insecten en zoogdieren aanwezig zijn. Vogels zijn ideale predatoren voor schadelijke
insecten en knaagdieren. Veel insecten bestuiven de gewassen en zijn dus zeer
gewenst, maar andere zijn minder gewenst. Deze schadelijke insecten komen ook
voor in gangbare teelten, maar het verschil is dat in agroforestry er wel natuurlijke
vijanden aanwezig zijn. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen wordt
hierdoor sterk gereduceerd.
De bomen in het perceel vertragen eveneens de verspreiding van ziektes en plagen.
De lucht en bodemtemperatuur zijn hoger, wat een bevorderende werking heeft op
de bestuiving van gewassen. Naast dierlijke diversiteit is een diversiteit in planten
ook voordelig. Door verschillende planten/bomen op hetzelfde perceel te hebben,
heb je verschillende worteldieptes. Deze zorgen voor een goede vasthechting van
de grond waardoor erosie vermeden wordt, dit voorkomt het verlies van vruchtbare
grond voor de landbouwer (sustainablefootprint, S.A.).

32

3.4.4

Productie

Agroforestry maakt het mogelijk om meer productie uit een perceel te halen dan bij
monocultuur. Door de inbreng van korte -en langtermijn gewassen, zijn er meerdere
afzetmogelijkheden aanwezig. Zo zijn bomen naast de hoofdteelt een zeer
belangrijke bron van opbrengst of een kosten reducerend middel. Bomen produceren
meer dan hout alleen. Zo kan er uit een boom biomassa gewonnen worden, maar
ook bijproducten zoals honing, bloemen, vruchten, geneesmiddelen… Onrechtstreek
voeden de bomen ook aanwezige dieren en de bodem. De dieren eten de schors of
afgevallen bladeren en twijgjes, wat niet opgegeten wordt verteerd en rijkt de bodem
aan.
In het geval van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. hebben bomen vele
neveneffecten. Ze dienen vooral als schutting tegen wind of koude. Ze regelen als
het ware het klimaat waardoor de temperatuur constanter blijft en de dieren minder
stress ervaren. Dit heeft als gevolg dat de dieren minder last hebben van de koude
en de productie stijgt. Bij nader inzien is het combineren van vee met bomen dus
kostenreducerend en goed voor het dierenwelzijn.
Omwille van deze redenen, kan vanaf de eerste oogst van de bomen het
bedrijfsinkomen verdubbeld worden, op voorwaarde dat men niet teveel ineens
aanplant. Best voert men agroforestry gradueel in om de arbeidspieken van aanplant,
snoei en oogst te kunnen spreiden. Ook de inkomsten uit de gewasproductie zullen
minder variëren (sustainablefootprint, S.A.).
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3.5

Commerciële gebruik van bomen in agroforestry

3.5.1

Brandhout

Bomen zijn een belangrijk bestanddeel in de economie, ze komen van over de hele
wereld en hebben verschillende doeleinden. Het meeste hout wordt verwerkt tot
meubilair, balken voor de bouw, biomassa, … En een deel van de houtproductie
eindigt als brandhout, voornamelijk deze van agroforestry. Het hoofddoel is hier
meestal niet de houtproductie waardoor de kwaliteit niet voldoet voor de verwerking.
Niet elke soort voldoet als brandhout, ook al wordt dit verondersteld. Een aantal
houtachtige soorten zijn gekend als brandhoutgewassen die voldoen aan de
voorwaarden, dit is verschillend per klimaat. Brandhout is hout die doelbewust
geteeld kan worden als brandhout om onder andere te koken, verwarming of
belichting. Deze soorten zijn goed splijtbaar, snelgroeiend, bevatten geen giftige of
slecht brandende stoffen en hebben een goede verbranding. Naaldhout is een
voorbeeld van slecht brandhout, het geeft veel vonken af en de hars kan zorgen voor
aantasting in de schouw, dit zijn zaken die snel brand veroorzaken en dus niet
gewenst zijn (Sharma, 2017).

Figuur 19: Monocultuur eucalyptusplantages in MG (User, 2015)
In MG werd eucalyptus (niet inheems) aangeplant door de bevolking als
brandhoutbron, dit op kleine schaal en meestal aan de rand van de velden. Dit was
een goed begin om bomen te introduceren op de akkers en geleidelijk over te
schakelen naar meer (inheemse) bomen. Maar door de goede eigenschappen van
Eucalyptus (3.11.1Eucalyptus), werd het massaal aalgeplant. Meer dan 30 jaar
geleden werd de noordelijke regio van MG overgenomen door bedrijven die
monocultuur eucalyptusplantages aangeplant hebben. Deze werden exploiteerden
voor houtskool, de energiebron die wordt gebruikt voor de productie van ijzer en staal
in de vele metaalverwerkingsbedrijven van de staat. De invasie van
eucalyptusbomen was verwoestend, ze slaagden erin om meer dan een miljoen
hectare aan eucalyptus te planten. Dit vormde een van de grootste aaneengesloten
aantal monocultuurplantages over de volledige wereld (Movement, 2010).
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3.5.2

Vruchten

Naast de houtproductie die bomen voortbrengt, zijn er ook heel wat soorten die
vruchten dragen. Deze bomen blijven langer op het veld staan maar worden
frequenter gesnoeid om ze in de gewenste vorm te houden. Fruit- en notenbomen
worden verder uit elkaar geplant dan houtbomen, dit om competitie te vermijden.
Daarom worden ze vooral gebruikt in SPS, hier kunnen de bomen verder uit elkaar
staan zonder de teelt te belemmeren. Een belangrijke factor bij deze combinatie is
het soort vee die gebruikt wordt, sommige dieren mogen bepaalde vruchten niet
consumeren voor het welzijn van het dier. Zo zijn er heel wat noten giftig voor
paarden en mogen geiten geen groenblijvende bladeren consumeren (Sharma,
2017).
Indien de fruitbomen gecombineerd worden met een gewas, is het aangeraden om
de oogsttijdstippen af te stemmen op elkaar. De oogsttijd van het fruit is beter voor
of na de teelt, zo wordt het gewas niet beschadigd.

3.5.3

Voedergewassen

Voedergewassen zijn gewassen die geplant worden als voedsel voor dieren, dit zijn
meestal struiken of kleine bomen. De groene delen van het gewas, bijvoorbeeld
bladeren, bloemen of vruchten, kunnen gegeten worden door het vee. De gewassen
kunnen gegeten worden door directe begrazing of kan geoogst worden om te
voederen aan op stal staande dieren. Voerdergewassen worden vaak gebruikt in
tropische gebieden, hier is de vegetatie, voornamelijk het gras, vaak laag in
nutriënten waardoor bijvoederen gewenst is. Dit zorgt voor een verhoging van de
vleesproductie met ongeveer 25% en bij de melkproductie tot wel 30%. Dit zal enkel
het geval zijn wanneer er voldoende gewassen geplant zijn en er geen overpopulatie
aan vee op het veld staat (Infonet, S.A.).

Figuur 20: Weiland waar voedselbomen werden geïntroduceerd als extra
voedselbron (Honan, 2012)
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Om te voldoen als voedergewas moet het ten eerste eetbaar zijn voor dieren en
voldoende eiwitten bevatten. Daarnaast is een snelle groei gewenst om het vee te
blijven voorzien van vers voedsel. Voor een goed en gemakkelijk onderhoud wordt
er best gekozen voor eenvoudig te beheren planten die droogtetolerant zijn.
Daarnaast moeten ze ook sterk genoeg zijn om vertrapping te weerstaan, een goed
regeneratievermogen is daarom gewenst (Infonet, S.A.).

3.6

Toepassingen van agroforestry en oplossingen
voor lokale problemen in MG

3.6.1

Bush fallow

Bush fallow is een systeem waarbij een perceel enkele jaren verbouwd wordt en
daarna enkele jaren braak wordt gelaten. Dit wordt vooral toegepast in
zelfvoorzienende landbouw waar de arbeidskracht familieleden zijn. Tijdens de
periode van braakligging zal de vruchtbaarheid zich natuurlijk herstellen en wordt er
ondertussen een ander perceel verbouwd. Het belangrijkste voordeel is het feit dat
het goedkoop is en de grond zich natuurlijk hersteld. Het grote nadeel is het verlies
aan land, er wordt steeds een nieuw stuk land vrijgemaakt waardoor de biodiversiteit
verdwijnt (Schoolmattazz, S.A.).

3.6.2

Monocultuur

Monocultuur is een van de grootste problemen in MG, de bomen worden allemaal
gekapt en het veld wordt vol geplant met koffieplanten of uitheemse eucalyptus. De
planten blijven hier enkele jaren staan en wanneer ervan tussen vallen, worden deze
terug vervangen. Dit geeft als resultaat dat de bodem uitgeput raakt en de planten
niet goed meer groeien. De velden worden bemest met organische mest en met
snoeiafval, maar niet genoeg om de bodem voldoende aan te rijken. Bij koffie zorgt
dit voor een daling van de kwaliteit na enige jaren. Door deze daling zijn ze
genoodzaakt om meer koffie te verbouwen om genoeg winst te halen uit hun teelt.
Dit heeft een nadelig effect op de omgeving aangezien er meer ontbost wordt om
plaats te maken voor meer koffievelden. Wanneer de landbouwers toch willen
overschakelen op een andere teelt, wordt hen aangeraden om te kiezen voor
eucalyptusbomen. Dit is ook een tijdelijke oplossing aangezien ook deze teelt een
monocultuur is en ook hier de nutriënten snel uitgeput zullen raken(Breton, 2018).
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Figuur 21: koffieplantage in monocultuurvorm

3.6.3

Erosie

Erosie is een natuurlijk proces waarbij gronddeeltjes verplaatst worden of verdwijnen.
Dit kan door wind, water of ijs maar ook door vulkaanuitbarstingen. Menselijke
invloed zorgt niet voor erosie, maar kan het wel versterken door bijvoorbeeld bossen
te kappen, overmatige grondbewerkingen uitvoeren of gronden braak te laten liggen.
Erosie is daarom zeer nadelig voor de landbouw, het verplaatst de vruchtbare toplaag
van de velden naar andere gebieden of waterwegen. De vruchtbare toplaag is
noodzakelijk voor een duurzame en rendabele landbouw, hier zitten de nodige
nutriënten in opgeslagen. Wanneer de vruchtbare laag verdund, zal de grond minder
kwalitatief zijn en dus ook de kwaliteit van de geteelde gewassen (Visserij, 2015).
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Figuur 22: Impact van regen op de bodem met erosie als gevolg waardoor de
vruchtbare laag verkleind (Sharma, 2017)
Erosie wordt opgedeeld in wind – water -en ploegerosie. Door het hellende landschap
en de hevige regenbuien in MG, is watererosie de meest voorkomende vorm. De
harde regen en het stromende water zullen bodemdeeltjes losmaken van de grond
en deze verplaatsen. De hoeveelheid die loskomt hangt af van de bodemsoort,
organisch materiaal en de regenimpact. De grootte van de druppels bepaalt de
snelheid en kracht die regen uitoefent op de grond, waardoor grote druppels harder
aankomen en meer grond verplaatsen dan kleine druppels. Het water die daarna
over het veld stroomt, zal ook een aanzienlijk deel van de grond losmaken. Bij veel
water en een harde stroming, ontstaan er geulen die nog meer grond meesleuren.
Het afspoelend water bevat naast bodemdeeltjes ook nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen die afgevoerd worden naar beken of rivieren. Er
ontstaat vervuiling en eutrofiëring4 in de waterlopen (Visserij, 2015).

4

Vermesting, zorgt ervoor dat er meer voedingsstoffen aanwezig zijn in de bodem, de lucht en het water.
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Figuur 23: Beginnende geul als gevolg van erosie(rural, 2008)
Agroforestry wordt aangesteld als oplossing tegen erosie, maar dit is niet altijd het
geval. De bomen vangen veel water op en zorgen voor een breking van de
regensnelheid. Wanneer de bomen nu een relatief groot blad hebben, verzamelt het
water zich op deze bladeren en valt als een grotere druppel naar beneden. Het
gevolg is een dikkere en relatief snelle druppel die in sommige gevallen meer erosie
zal veroorzaken, dan een druppel die rechtstreeks valt. Een lage en dichte kroon zou
dit moeten verminderen, maar hier is nog weinig onderzoek naar gedaan (Nair,
1993).
Agroforestry heeft wel een invloed op de bodemstructuur en dus onrechtstreeks op
erosiegevoeligheid. Bomen zorgen voor een betere stabiliteit, lagere
losmaakbaarheid en betere infiltratie. Wanneer gewassen geoogst worden, daalt
het procent aan organisch materiaal en zal de erosiegevoeligheid stijgen. Dit wordt
niet waargenomen in bosaanplanten waar er steeds organisch materiaal aanwezig
is. Er kan dus geconcludeerd worden dat het effect van agroforestry op
bodemerosiegevoeligheid variabel is (Nair, 1993).
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Figuur 24: Veranderingen in de grond bij het verwijderen van bomen (Sharma, 2017)
In MG wordt erosie maar beperkt bestreden door de onwetendheid van de
landbouwers. Het nut van bomen is niet duidelijk en worden daarom zelden
aanplanten, het geeft weinig voordelen en is een te grote kost. Op de steile hellingen
wordt voornamelijk koffie verbouwd, deze wortelen dieper en zijn steviger verankerd.
Aangezien de planten blijven staan, is het probleem niet zichtbaar en wordt er weinig
aandacht aan besteed. Toch zijn er een aantal kleine en eenvoudige technieken die
toegepast worden tegen erosie.
Bij de aanplant van de koffie is het volledige perceel braakliggend. In de fase is erosie
zeer snel waar te nemen en wordt er meestal een tussengewas aangeplant. Er kan
gekozen worden voor een groenbemester of een één- tot tweejarig tussengewas.
De onkruidbestrijding wordt tot een minimum beperkt, zo wordt de bodem meer
vastgehouden en zal de grond minder snel meegesleurd worden. Ook de
opeenvolgende rijen worden afwisselend gewied, zo ontstaan er vegetatiebarrières
waardoor de stroomsnelheid van afvloeiend water wordt vertraagd. Als laatste helpt
een juiste bemesting voor het gewas tegen erosie, de planten zijn sterker en zullen
meer wortels aanmaken dan zwakke planten die niet goed groeien (rural, 2008).

3.6.4

Water en nutriënten

Op vlak van water biedt een agroforestrysysteem vele oplossingen, de inbreng van
bomen zorgt meer captatie van water en nutriënten. Deze werden reeds besproken
bij 3.4 Voordelen.
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3.7

Nadelen van agroforestry systemen

Zoals bij de voordelen al aangehaald werd, is efficiëntie cruciaal in agroforestry. Toch
wordt competitie voor zowel boven- als ondergrondse hulpbronnen vaak beschouwd
als een belangrijk obstakel om bomen en gewassen te mengen. De nadelen die
hieronder besproken worden, kunnen voor een deel beperkt worden door juiste
keuzes in het ontwerp.

3.7.1

Competitie voor licht

Licht is een van de hoofdbestanddelen om planten te laten groeien, daarom is het
vooral in noordelijke regio’s belangrijk om hier rekening mee te houden. Er zijn
minder uren zon en ze is er meestal minder fel, dit zorgt ervoor dat het beschikbare
licht goed gebruikt moet worden. In de zuidelijke landen is dit juist een ander
probleem, hier is er te veel licht en warmte voor een optimale groei. In deze regio is
net schaduw een cruciale factor in het productieproces.
Licht is niet enkel afhankelijk van de breedtegraad of de bewolkingsgraad, de
gewaskeuze speelt de grootste rol. Elk gewas heeft zijn periode waarin het meer licht
wenst dan een ander gewas. Door de juiste soort boom, met aandacht voor
architectuur en bladzettingsperiode, aan te passen aan de teelt of andersom, kan er
al veel concurrentie vermeden worden. Ook de dichtheid van aanplant, oriëntatie en
het onderhoud zijn belangrijk. Wanneer de bomen te dicht geplant worden, zullen
deze op latere leeftijd te veel schaduw over de gewassen brengen.
Al naar gelang de gewenste hoeveelheid licht, kunnen de bomen in een noord-zuid
oriëntatie of Oost-West oriëntatie geplaatst worden. Noord-zuid opstelling zal de
lichthoeveelheid voor de tussenteelt verkleinen in Brazilië, Oost-West opstelling zal
voor minder schaduw zorgen. Hierbij is een doordacht rotatieplan van de tussenteelt
gewenst (Wervel, 2018).
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Figuur 25: Competitie door licht schematisch weergegeven: Y1 verlies aan
opbrengst; Y2 mogelijke meeropbrengst (Curzon, 2015)
Dit geldt ook voor vormsnoei, wanneer dit niet wordt toegepast zullen de bomen open
groeien en veel schaduw leveren. Een extra voordeel van snoei is dat de kwaliteit
van het hout aanzienlijk stijgt. Door een langere takvrije stam te creëren zijn er meer
mogelijkheden met het hout en zijn er meer markten te betreden. Bovendien levert
dit soort snoei een open parkachtig landschap op dat zeer mooi oogt.
Wanneer de bomen te groot worden, kan de tussenteelt op smallere stroken worden
geteeld. Onder de bomen kan er een ander, schaduwtolerant gewas geplant worden.
Er kan ook gekozen worden om een schaduwtolerant gewas te introduceren over het
volledige perceel, de tussenteelt te stoppen of de overgang te maken naar grasland
(Wervel, 2018).

3.7.2

Andere

Naast de competitie voor licht zijn er nog enkele kleine nadelen aan agroforestry.
Door de inbreng van bomen op het perceel wordt er meer water en voedingsstoffen
vastgehouden, maar ook meer geconsumeerd. Er wordt best gekozen voor
diepwortelende bomen om competitie zoveel mogelijk te vermijden. Enkel het gewas
dat langs de bomen groeit zal zo concurrentie ondervinden. Dit kan gecompenseerd
worden met een stijging van de gewasopbrengst in het midden van het perceel, dit
is te zien op Figuur 25. Deze genieten namelijk meer van de voordelen die bomen
bieden.
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Er zijn ook nadelen waar de teelt niets van zal ondervinden, maar die wel invloed
hebben op de winst. De bomen die gebruikt worden, zorgen voor extra kosten in het
bedrijf. Naast de extra kosten voor het bosplantsoen, moeten de bomen ook
beschermd worden tegen vraat. Hiervoor is beschermingsmateriaal nodig en moet
dit manueel aangebracht worden. De jonge bomen moeten vervolgens tiental jaar
begeleidingssnoei krijgen om kwalitatief hout te produceren. Al deze behandelingen
brengen extra handenarbeid met zich mee, waardoor de loonkosten stijgen (Vilt,
2007).

3.8

Voorwaarden of onderhoud

Gedurende de eerste 3 tot 7 jaar is het schaduweffect van de bomen
verwaarloosbaar, hierdoor is er nog geen positief effect van de combinatie waar te
nemen. In een later stadium kan schaduw echt de groei en het afrijpen van licht
behoevende gewassen afremmen. Om de efficiëntie van het systeem hoog te
houden zijn dan ook beheermaatregelen nodig zoals dunning (wegnemen van
bomen), vormsnoei (onderste takken weghalen), de afstand tussen boom en gewas
verhogen, of kiezen voor schaduwtolerante of zelfs schaduwminnende tussenteelten.
Dit alles is afhankelijk van gewenste gewas en de gekozen boomsoort, goed
informeren is zeker aangeraden alvorens te beginnen. Afhankelijk van de behoefte
kan een beheerplan worden opgesteld, dit is afhankelijk van de omgevingsfactoren
en dus voor ieder perceel verschillend.

3.9

Onderzoeksbedrijven, instanties

3.9.1

Braziliaanse overheidsbedrijf Embrapa

Embrapa
is
een
Braziliaans
agrarisch
onderzoeksinstelling, het biedt onderzoeks-,
ontwikkelings- en innovatieoplossingen voor de
duurzaamheid van de Braziliaanse landbouw.
Het is opgericht in 1973 en staat onder toezicht
van Braziliaanse ministerie van landbouw,
veeteelt en voedselveiligheid. Het doel van de
organisatie is om een Braziliaans model van
tropische landbouw en veeteelt te ontwikkelen Figuur 26: Logo
om de barrières te overwinnen die de productie (Embrapa, 2018)
van voedsel, vezels en brandstof beperkten
(Embrapa, 2018).

Embrapa

Embrapa is begonnen in de jaren zeventig, wanneer de landbouw in Brazilië groeide.
De snelle groei van de bevolking zorgde ervoor dat, zonder investeringen in de
agrarische wetenschappen, het land de kloof tussen de groei van vraag en aanbod
niet kon verkleinen. Hierop reageerde de minister van Landbouw met de werkgroep
Embapa. Deze moet de doelstellingen en de functies van landbouwonderzoek
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definiëren, beperkingen identificeren, maatregelen voorstellen en als laatste de
financiering bekijken. In 1974 werd het eerste onderzoekscentrum opgericht. Vanaf
hier begon het volledige verhaal van Embrapa vorm te krijgen (Embrapa, 2018).
De visie is om een wereldreferentie te zijn in het genereren en leveren van informatie,
technologieën en kennis. Zo dragen ze bij aan innovatie en duurzaamheid in de
landbouw en voedselzekerheid. Dit doen ze met een uitgebreid team dat bestaat uit
2.444 onderzoekers, waarvan 84% doctoraats- of postdoctoraatsdiploma’s hebben
gehaald aan de universiteiten in Brazilië of in het buitenland.
Tot op vandaag is de organisatie al ver geraakt, door hun inspanningen is het land
al veel veranderd. De landbouw is efficiënter en duurzamer geworden, zelf in zulke
mate dat ze bij de beste ter wereld horen. Het Cerradogebied, die sterk bedreigd en
gedegradeerd was, is opgenomen in de projecten en voorziet nu voor bijna 50% van
de graanproductie. Ook de veeteelt is sterk gegroeid, zo is er nu ruimte voor opslag
en export wat voorheen niet mogelijk was (Embrapa, 2018).

3.9.2

ICRAFT

3.9.2.1

Inleiding

The World Agroforestry Centre is een
centrum van wetenschappelijk onderzoek
dat de voordelen van bomen bestudeert.
Door gebruik te maken van wetenschap en
informatie worden er kennispraktijken
opgesteld om voedselzekerheid en
ecologische duurzaamheid te garanderen.
Figuur 27: Logo ICRAFT (Centre,
Het is de enige instelling die wereldwijd
2018)
onderzoek verricht naar agroforestry. Op
deze manier willen ze landbouwers, regeringen en agentschappen informatie
verschaffen over het gebruik van bomen in teelten. Zo kan er ecologisch, sociaal en
economisch duurzame landbouw verricht worden op grote schaal (Centre, 2018).
Hun visie is op het eerste zicht vrij eenvoudig, ze streven naar een eerlijke wereld
waar iedereen gezonde en productieve landbouwpraktijken kan verrichten met een
goed levensonderhoud als resultaat. Dit is echter niet zo eenvoudig als het lijkt, er
zijn vele struikelblokken in het combineren van teelten en houtachtige gewassen.
Ondanks deze struikelblokken blijven ze hun doel nastreven. De vernielende
landbouw plaats laten maken voor een milieuvriendelijke en leefbare landbouw, met
oog op de toekomstige generaties (Centre, 2018).
3.9.2.2

Ontstaan van ICRAFT

Midden de jaren 70 is het begrip agroforestry ontstaan, als antwoord op een studie
die gevoerd werd door John Bene van het Canadese IDRC. De studie onderzocht de
prioriteiten van het tropisch bosbouwonderzoek, hierop werd ICRAFT gebaseerd. De
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studie was gemunt op de term agroforestry en wil wereldwijd laten zien welke
belangrijke rol bomen spelen op landbouwbedrijven. In 1978 leidde dit tot het
ontstaan van ICRAFT om agroforestry research te promoten in ontwikkelingslanden
(Centre, 2018).
Later in de jaren 80 en 90 werd er strategisch onderzoek gedaan naar agroforestry
op wereldschaal. ICRAFT werkte als informatiecouncil die zich focuste op het
bestuderen en documenteren van agroforestry in Afrika. In 1991 voegde het zich
samen met CGIAR en zo veranderde het van council naar center. Het doel van het
center is nu armoede verminderen, voedselveiligheid verhogen en het milieu helpen
en dit op twee manieren. Overwinnen van de uitputting van land in kleinschalige
boerderijen van sub- en verdord Afrika is een eerste manier. Het zoeken naar
alternatieven voor slash-and-burn-landbouw aan de rand van de vochtige tropische
bossen is een tweede. Bij de uitvoering van deze strategie breidde het centrum zich
uit naar Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië en versterkte het zijn activiteiten in Afrika
(agroforestry, 2012 ; Centre, 2018).
Het World Agroforestry Centre blijft echter de wettelijke naam. "World Agroforestry
Centre" weerspiegelt het feit dat ze nu worden erkend als de wereldleider in
agroforestry onderzoek en ontwikkeling. Realistisch gezien kan het centrum echter
onmogelijk expertise bieden in alle denkbare dimensies van agroforestry. Daarom
gaat ICRAF strategische allianties aan met een reeks andere instellingen. Sommige
van deze partners zijn centra van wetenschappelijke excellentie in specifieke
onderwerpen die relevant zijn voor agroforestry; anderen zijn gespecialiseerd in de
effectieve levering van onderzoeksresultaten aan landbouwers (Centre, 2018).

Figuur 28: Landgebruik van vandaag en de visie voor 2050
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3.10

Landbouw in MG wat, welke fase, …

3.10.1

Inleiding

MG staat gekend voor het grote aandeel landbouw die plaats vindt in deze staat. De
belangrijkste geteelde gewassen zijn koffie, suikerriet en fruitteelt. Naast gewassen
is er een aanzienlijk deel veeteelt te vinden in deze staat, zowel melk als
vleesproductie. Voornamelijk agribusiness is veel voorkomend, agribusiness is de
volledige commerciële en industriële relatie tussen de landbouwketen. Het wordt
voornamelijk gebruikt om te verwijzen naar de moderne monocultuureigenschappen
die gebruik maken van moderne technologie en lage arbeidskrachten (Wikipedia,
2018d).

Figuur 29: Kaart van de landbouw op het Braziliaanse grondgebied, met de
overheersende activiteiten. Hier is duidelijk te zien dat weiland overheerst in MG
(Wikipedia, 2018d)

3.10.2

Cijfergegevens

MG ligt in de Zuidoostelijke regio van Brazilië, deze regio is gekenmerkt voor zijn
mechanisatie en moderne productiemethodes. De industrie vindt hier ruim plaats
maar toch is er een opvallende hoge productie en landgebruik vastgesteld. Zo is MG
een van de staten die gekend staat voor zijn intensieve veeteelt (Pena, 2018).
In 2016 werden enkele tellingen uitgevoerd in verband met veeteelt, 11.2% van het
totaalaantal koeien in Brazilië wordt gekweekt in MG. Dit komt op ongeveer 24
miljoen koeien. Een deel hiervan is voor de productie van melk, 9,10 miljard liter melk
werd geproduceerd in 2016 wat het meeste is over het volledige land. Dit is goed
voor 26% van de nationale productie. De vleesindustrie wordt voor een aanzienlijk
deel geëxporteerd, een totaal van 800 miljoen Amerikaanse dollar wordt
gegenereerd uit de exportverkoop van vlees (Cordeiro, 2017).
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Brazilië voorziet voor 1/3de van alle koffie van over de hele wereld. Van deze koffie
werd in 2016 58% geproduceerd in MG. Hiervan werd voor 3,5 miljard Amerikaanse
dollar geëxporteerd wat goed is voor 47,9% van het totale export uit MG (Cordeiro,
2017).

Figuur 30: Agribusiness producten die geëxporteerd werden in 2016 (Cordeiro, 2017)

3.11

Teelten voor agroforestry in MG

3.11.1

Eucalyptus

Eucalyptus werd voor het eerst geïntroduceerd in Brazilië in het begin van de 20ste
eeuw. Het moest dienen als alternatieve houtbron om inheemse te sparen. De bomen
groeien verrassend goed in dit tropische klimaat en produceren meer dan 40
m³/ha/jaar. Al snel werd het een belangrijk gewas en werd het massaal aangeplant
in monocultuursystemen. In 2011 was Brazilië beplant met 4,7 miljoen hectare
eucalyptus, het meeste van over de hele wereld. Door de stijgende productiviteit
heeft dit veel schade berokkend aan de natuur. De behoefte aan meststoffen en
herbiciden verhogen en er wordt een destructief karakter opgebouwd.
Eucalyptusplantages in monocultuursystemen zijn zeer destructief voor de bodem,
eucalyptus trekt namelijk veel water uit de grond. In dit water zitten nutriënten
opgelost die ook mee uit de bodem worden gehaald, dit brengt een verzuring van de
grond met zich mee. De verandering van de nutriëntenwaarden zorgen voor een
verspreiding van schimmels, deze zorgen ervoor dat water niet in de grond kan
dringen waardoor er meer afvloeiing en erosie optreed (Loki, 2011).
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Tabel 2: Plantenfiche eucalyptus (Caitlin Bean, 2014)

Figuur 31: Eucalyptus globulus, a: Volwassen boom, B: Jong blad, C:
Volwassenblad, D: Struikvorm na snoei, E: overgang in bladstadium (Corey J.
Hudson 2014)
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Familie
Hoogte
Bloeikleur
Bloeiperiode
Bloem
Blad

Vrucht
Standplaats
Grondsoort
Snoei

Kenmerken

Eucalyptus globulus
Eucalyptus,
Myrtaceae
Tropische en subtropische gebieden: tot 60,00m
Andere: 40,00m
Wit
Juni - juli
Alleenstaande, witte bloemen met veel meeldraden
2 bladvormen:
- De jeugdbladeren zijn tegenoverstaand en
eivormig, blauwgroen en wit berijpt
- Volwassen bladeren: staan verspreid en zijn
leerachtig,
lancetvormig,
glanzend
donkergroen en vaak sikkelvormig gebogen
Houtige doosvrucht met veel zaden
Beschut
Alle grondsoorten
Opsnoeien om mooie rechte stammen te creëren,
indien gewenst kan hij optimaal als struik gesnoeid
worden.
- Stam is schilferend door snelle groei
- Uitgebreid wortelstelsel veel vocht opnemen
- Hout bestand tegen termieten
- Gebruikt om moerasgebieden droog te leggen
en malariamug te bestrijden
- Rechte stam
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3.11.2

Banaan

Industriële bananenplantages zijn gewijd aan exportmarkten. Het zijn intensieve
monoculturen die land, irrigatie en hoge niveaus van bemesting vereisen. Deze
kenmerken zijn schadelijk voor de biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en
waterkwaliteit. In Brazilië zijn bananenmonoculturen verantwoordelijk voor
ontbossing, bodemerosie, verlies van bodemvruchtbaarheid en watervervuiling.
Omdat bananen bijzonder vatbaar zijn voor ziekte, vereisen ze hoge niveaus van
pesticiden en fungiciden. Dit resulteert in waterverontreiniging en vissterfte in
naburige waterwegen (Heuzé V. , 2016).
Hoewel de teelt van bananen in Brazilië pas na de komst van de Portugezen kwam,
is het een van de meest gegeten fruitsoorten in het land. Brazilië is de tweede
grootste producent van banaan, met 9,80% van de totale productie. Het wordt
aanzien als een aanvulling op hun dagelijkse voeding. De grootste producent en
consument is India (James, 2011). Het grootste deel van de productie komt uit het
noordoosten, waar 34 procent van het totale nationale volume wordt geproduceerd,
gevolgd door het noorden (26 procent), het zuidoosten (24 procent), het zuiden (10
procent) en het Midwesten (6 procent). Over het volledige land is er ongeveer
520.000 hectare aan bananenplantages te vinden (Wikipedia, 2018a).
Tabel 3: Plantenfiche van de banaan (Heuzé V. , 2016)

Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Familie
Hoogte
Bloeikleur
Bloeiperiode

Musa spp.
Banaan
Musaceae
Tot 9 meter
Wit, crème of roze
Pas na 3 tot 4 jaar
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Bloem

Blad

Vrucht
Standplaats
Grondsoort
Snoei
Kenmerken

3.11.3

Koffie

3.11.3.1

Inleiding

Complexe structuur met verschillende soorten
bloemen: vrouwelijke bloemen , mannelijke bloemen
en neutrale bloemen. Uit de bloemen komen de
bananen.
Bladnerven lopen parallel aan elkaar in een lange Svorm van hoofdnerf naar bladrand. Deze nerven
vertakken niet, waardoor de bladeren gemakkelijk
scheuren
Eetbare vruchten die 6 tot 35 cm lang zijn, afhankelijk
van de soort
Warme en vochtige, (sub)tropische gebieden/ zon
Voedselrijke, licht vochtige grond
Oude bladeren wegsnoeien
- Niet winterhard
- Snelgroeiend
- Bestaat voor 80% uit water

Brazilië is de grootste koffieproducent over de hele wereld, ongeveer een derde van
alle koffie ter wereld wordt hier verbouwd op een oppervlakte van 2.339.630 ha met
een totale productie van 2.609.040 ton. MG produceerde in 2016 58% van de totale
productie in Brazilië op een oppervlakte van 1,22 miljoen hectare (Kewscience, S.A.;
Wikipedia, 2018c).

Figuur 32: Koffieproductie over verschillende landen (trace, 2018)
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Koffie is afkomstig van de plant Coffea, de twee hoofdsoorten zijn Coffea arabica en
Coffea robusta. De koffiebessen worden geoogst als ze rood zijn waarna het rode
vlees van rond de pit wordt gehaald. Wanneer ze volledig geschoond zijn, kunnen ze
worden gebrand. Door het branden karamelliseren de suikers en krijgen ze een
bruine kleur. Na dit proces worden ze vermalen tot koffiepoeder of als gehele boon
verkocht (Kewscience, S.A.).
3.11.3.2

Coffea arabica

De koffieboon “Coffea arabica” geeft een goede kwaliteit, milde zoetheid en een
weelderig lichaam aan zijn bonen wanneer deze op de juiste locatie wordt geteeld.
Het stelt hoge eisen aan zijn groeiplaats doordat de plant klimaatgevoelig is. Hierdoor
is de plant gevoelig aan ziektes en plagen. Ondanks de gevoeligheid is het door de
hoge waardering van zijn smaak, de meest gebruikte soort koffie. (Wikipedia, 2018c)
Tabel 4: Plantenfiche Coffea arabica (Kewscience, S.A.)

Figuur 33: Coffea arabica (Natural world, S.A.)
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Familie
Hoogte
Bloeikleur
Bloeiperiode
Bloem
Blad
Vrucht

Coffea arabica
Arabica-koffie
Rubiaceae
ongesnoeid kan dit ongeveer vijf meter hoog worden
Gecultiveerde koffie: twee tot acht meter
Wit
Pas na drie tot vijf jaar
De bloemen zijn zoet geurende, buisvormige, witte
kroon
Glanzend blad
Na negen maand: rood/ paars
Zoet van smaak
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Standplaats

Grondsoort
Snoei

Kenmerken

3.11.3.3

Zaad is bleek of bruin en 2 per bes (donkerbruin alleen
na het roosteren) en heeft een karakteristieke groef op
het binnen oppervlak, die zich in het zaad rond krult.
Halfschaduw, gematigd met constante temperatuur
rond de 20°c
Voldoende regen
Mineraalrijk
Wanneer de plukhoogte te hoog wordt
Onder het deel waar er zich geen bladeren of takken
ontwikkeld hebben.
Groenblijvende plant
Zelfbestuivend (zeldzaam)
Hybride uit Coffea eugenioides en Coffea canephora

Coffea robusta

Coffea robusta is een andere soort koffie die in mindere mate voorkomt en is
gemakkelijker te verzorgen met een hogere gewasopbrengst dan C. arabica. De teelt
is goedkoper en geeft een krachtige, stevige koffie met een onderscheidende, aardse
smaak, maar meestal met meer bitterheid vanwege het pyrazine-gehalte. Ondanks
de eenvoudigere teeltwijze verkiezen de lokale boeren om toch C. arabica te
verbouwen omdat C. robusta een smaak heeft die beschreven wordt als verbrande
rubber. Deze smaak wordt dus niet echt gewaardeerd (Wikipedia, 2018f).
Tabel 5: Plantenfiche Coffea robusta (Wikipedia, 2018f)

Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Familie
Hoogte
Bloeikleur
Bloei
Vrucht
Standplaats

Coffea robusta/ Coffea canephora
Robusta-koffie
Rubiaceae
Vrije uitgroei: 10m hoogte
Kleine, witte bloempjes
Onregelmatig
Ovaalvormige steenvrucht
Licht en warmte
Ka op lage hoogte geteeld worden
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Bloeiperiode
Grondsoort
Kenmerken

Licht vochtige grond
- Minder vatbaar voor plantenziekten dan
Arabica-koffie
- Donkergroene en extreem glanzende blad
- Ondiep wortelgestel
- Hoge gewasopbrengst
- Meer cafeïne dan C. arabica
- Minder vatbaar voor ziektes en plagen

Figuur 34: Gebieden waar c. Arabica en C. Robusta worden geteeld vergeleken met
de locatie van Iracambi. (wikipedia,2018)

3.11.3.4

Koffie in MG

Door de combinatie van de rijke en vruchtbare grond, de hoogteniveaus van 9501950m en het juiste klimaat, kunnen de bonen zich optimaal ontwikkelen in MG.
Ondanks deze goede eigenschappen verminderd de kwaliteit van de koffie drastisch.
Door de lange monocultuursystemen is de grond uitgeput aan het raken, dit zorgt
voor een vermindering in kwaliteit. Ook de machinale oogst zorgt voor een verlaging
in kwaliteit, de bonen worden in een werkgang geoogst, dus ook de onrijpe bessen.
Dit verlaagd de kwaliteit indien deze niet handmatig worden uitgeselecteerd.
MG bevat veel kleine familiebedrijfjes, deze produceren koffie maar hebben niet het
geld om te investeren in meststoffen. Deze streven daarom meer naar kwantiteit dan
kwaliteit wat meer landgebruik vraagt en dus ontbossing teweegbrengt. De onrijpe
bessen worden hier niet geoogst of handmatig gesorteerd.
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3.11.4

Dragonfruit

Dragonfruit komt oorspronkelijk uit Midden- en Noord-Zuid-Amerika en wordt geteeld
als een nachtbloeiende sierplant en als vruchtgewas. Sinds het einde van de
twintigste eeuw wordt het op grote -en commerciële schaal geteeld als een
vruchtgewas in veel tropische regio's (CABI, 2018).
In Brazilië werd het geïntroduceerd als een tuinplant en soms ontsnapte het in
bermgebieden en struikgewas langs de kustlijn, voorkomend in Pernambuco,
Alagoas, Bahia, Minas Gerais en Espírito Santo. Het is aangepast aan de droogte
door zijn CAM fotosynthese5, optimale temperaturen zijn 18 tot 25°c met een relatief
vochtigheidsniveau (CABI, 2018).
Tabel 6: Plantenfiche dragonfruit (CABI, 2018; Wikipedia, 2017b)

Figuur 35: Hylocereus undatus (Janice, 2018)
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Familie
Hoogte
Bloeikleur
Bloeiperiode
Bloem

Hylocereus undatus
Dragonfruit, Drakenvrucht, Pitaya
Cactaceae
4 tot 6m
Geel tot wit
September
Grote geurende bloemen, openen ‘s nachts

5

Vorm van fotosynthese waarbij de huidmondjes ’s nachts geopend zijn om CO2 op te nemen en overdag
gesloten. Zo blijven de huidmondjes overdag gesloten waardoor verdamping binnen de perken blijft (Marissen
& Warmenhoven, 2004).

54

Blad
Vrucht

Standplaats
Grondsoort
Snoei
Kenmerken

3.12

Geen bladeren maar lange succulente stengels met
vleugels
Rozerode pitaya vrucht met wit vruchtvlees en zwarte
zaadjes
Gemiddelde vruchtgewicht van 350 tot 400g, kan tot
900g gaan
Schaduw,
halfschaduw,
direct
zonlicht
kan
verwondingen geven.
Voorkeur aan leemachtige, zanderige of stenige,
matig zouthoudende gronden met een goede afvoer.
Oude, reeds voldoende gedragen stengels
wegknippen om plaats te maken voor nieuwe
- Epifytische6 cactus
- Kan kruipend, klimmend of hangend zijn door
middel van luchtwortels
- 6m lange met kleine stekels begroeide
succulente7, gevleugelde scheuten
- Groeit snel en wordt snel groot
- Niet winterhard
- Bladhoudend

Ondervindingen in MG conventioneel VS.
agroforestry systeem.

Ligging
Het geëvalueerde agroforestryperceel bevindt zich in het district Canaã, van de
gemeente Machado in MG. Machado is gelegen in het Zuid/ Zuidwesten van MG met
een oppervlakte van 594.54 Km², tropisch hoogteklimaat, geschatte bevolking op
39.015 inwoners en koffieplantages goed voor 14.500 hectare. De stad kreeg de titel
van wereldhoofdstad van de biologische koffie. Ze zijn namelijk de eerste gemeente
in dit type cultuur en exporteren naar Europalanden, de Verenigde Staten en Japan.
Het onderzoek bestond uit interviews en maandelijkse bezoeken aan het
agroforestryperceel (Lopes, Ferraz, Theodoro, & Lopes, 2009).
Geschiedenis
Voor de overschakeling naar agroforestry, werd er kunstmatig bemest en chemische
bestrijdingen uitgevoerd. Jaarlijks werden volgende behandelingen uitgevoerd, de
gegevens cijfers zijn gemiddelden, van de andere behandelingen zijn er geen
cijfergegevens beschikbaar.

6

Organismen die op levende planten groeien zonder hieraan voedsel te onttrekken (Wikipedia, 2018b).
Plaats waar plant water opslaat, dit kan zowel in de wortel, stengel of het blad gebeuren en dan spreekt men
van knol-, stam of bladsucculenten (Wikipedia, 2018g).
7
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Tabel 7: Behandelingen van de monocultuur koffie
In de bodem
400 kg N/ ha
100 kg P2O5
300 kg K2O
Boor en andere micronutriënten

Op de planten zelf
Bladsprays met micronutriënten
Fungiciden
Insecticiden
Acariciden
Herbicide

De landbouwer was volledig afhankelijk van externe hulpbronnen. Deze konden
leiden tot ernstige milieuschade zoals verontreiniging van waterbronnen en sterfte
van dieren. Ook economisch was dit heel zwaar, hoge inputkosten en lage prijzen
voor conventionele producten maakten hem afhankelijk van financieringen.
Omschakeling
In 1998 is de landbouwer deels overgeschakeld naar agroforestry, hij vormde een
stuk van 10 ha koffieplantage om door de aanplant van fruitbomen, eucalyptus,
inheemse bomen en eenjarige gewassen
Sinds de overschakeling in 1998, werden geen meststoffen (NPK) en sproeistoffen
gebruikt. Volgende tabel geeft het verloop van het perceel weer om een beeld te
vormen van de reeds gebruikte productievormen.
Tabel 8: Geschiedenis van het koffie- agroforestryperceel
1900-1960

19601985

Monocultuur Weide
koffie

1985-1997

1997

1997-1998

2001

Monocultuur
koffie

De laatste
toepassing
van
chemicaliën

Onregelmatige
BCSaanplant
van certificaat
inheemse
ontvangen
bomen, fruit en
eucalyptus

Sinds de omschakeling is er heel wat veranderd op de boerderij. De boerderij wordt
gerund door de familie en twee werknemers. Het hoofdgewas is koffie die gemengd
wordt met bananenbomen en eucalyptus. Naast de commerciële teelt, verbouwen ze
ook producten voor eigen gebruik zoals rijst, bonen, maïs, mango, kers, guave,
avocado, papaya, suikerriet en honing. Deze dienen als levensonderhoud van het
gezin en voor de twee werknemers. Deze worden deels in natura betaald waardoor
de loonkosten dalen. In 2001 werden de koffie, eucalyptus en bananen gecertificeerd
tot biologische producten door de instantie BCS (Duitse certificeerde met erkenning
van het ministerie van Landbouw en levering in Brazilië). Dit zorgde ervoor dat grote
bedrijven interesse kregen en ze hun koffie exporteren naar het buitenland. Dit levert
een hogere prijs op voor de koffie, de eucalyptus en bananen worden lokaal verkocht
(Lopes et al., 2009).
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Door de overschakeling naar een agroforestry systeem zijn er tal van neveneffecten
bijgekomen. De associatie van koffiebomen met boomsoorten zorgt voor
bescherming tegen vorst, meer stabiliteit van de productie en een vermindering van
onkruid. Momenteel worden alleen spontane kruiden beheerd met een schoffel,
sikkel en bosmaaier.
Een ander neveneffect die minder opvalt als je kijkt naar de percelen is de
biodiversiteit. Naast het fruit, eucalyptus en koffie van het systeem is het de
thuisbasis van een aantal inheemse soorten geworden. Door deze toenemende
biodiversiteit is het nutriëntengehalte en de biologische bestrijding veel hoger, de
mineervlieg op de koffie wordt minder waargenomen wat leidt tot een daling van de
economische schade.
Daarnaast werd er een toename van het aantal watermijnen en de hoeveelheid water
in de waterbronnen waargenomen. Ook de bodembedekking is veel gunstiger voor
de teelten, er zijn onkruiden aanwezig en het gras is minder dominant door de
aanwezige voedingstoffen en schaduw. Natuurlijk afval zoals blad, takken of
stammen, begunstigen de biologische activiteit in de bodem en helpt de bodem meer
vocht vast te houden.
Opbrengst
Vanaf 2001, wanneer de koffie het certificaat gekregen heeft van BCS, is de
koffieprijs gestegen. De eerste 3 jaar kreeg hij een vergoeding van ongeveer US $
130,00 (112,00 euro) per zak van 60,00kg, dit is bijna het dubbele in vergelijking met
conventionele koffie. In 2008 bereikte de productie van biologische koffie ongeveer
180 zakken op het totale gebied van 10 ha, met een gemiddelde productiviteit van
18 zakken per ha. Dit werd verkocht voor ongeveer US $ 210,00 (180,00 euro) per
zak van 60,00 kg. De gemiddelde productiviteit van koffie in de afgelopen vier jaar is
echter maar 14 zakken. Dit komt op een totaal van 1820,00 euro in de beginfase en
sinds 2008 een opbrengst van 3240,00 euro.
Hieruit kan afgeleid worden dat hoe beter de agroforestry ontwikkeld, hoe meer koffie
er geproduceerd wordt (Lopes et al., 2009).
Systeem

Startjaar Plantafstand
(m)
Agroforestry 1985
3,5 x1m

Aantal
planten 2005
/ha
2857
14

Productiviteit
2006 2007 2008 Gemiddeld
12

12

18

14

Conclusies
In Brazilië is de gemiddelde opbrengst 21 tot 30 zakken per ha, op deze boerderij is
dit 14 zakken wat komt op 840,00kg. Dit is mede door de primitieve omstandigheden
en de slechte teeltkennis. Door agroforestry toe te passen worden de natuurlijke
omstandigheden van de koffie meer nagebootst, dit zorgt voor minder werk en minder
nood aan kennis. Door de verkoop van erkende biologische koffie naar Europese
landen, wordt de lagere opbrengst deels gecompenseerd. Ook de productie van
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bananen en eucalyptus brengen extra geld op en de andere gewassen zorgen voor
een gezonder leven. Het aanbod aan gevarieerde en gezonde voeding doen de
ziektekosten onrechtstreeks dalen.
De teeltkosten van de landbouwer zijn veel lager dan het conventionele systeem. De
stijging van de biodiversiteit in de agroforestry brengt een ecologisch evenwicht
teweeg dat helpt bij de processen van ongediertebestrijding, spontane vegetatie
vermindering, ziektereductie en een nutriëntenevenwicht in de bodem. Hierdoor zijn
meststoffen en sproeistoffen zo goed als niet meer nodig in het systeem.
De opbrengsten zijn gemiddeld lager maar de extra voordelen maken dit goed (Lopes
et al., 2009).
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4

Case studies agroforestry in Mg

4.1

Agroforestry bedrijf 1

4.1.1

Algemeen

Het bedrijf richt zich op de productie van koffiebonen via het agroforestry systeem.
De velden zijn zeven jaar geleden aangeplant en ondertussen volledig volgroeid. De
interactie van de verschillende teelten werken al voldoende samen om voordeel te
halen uit het systeem. Er worden geen producten meer toegevoegd op vlak van
bemesting of plaagbestrijding. De koffie staat op de velden samen met
bananenbomen en maïs, op de randen is ook een kleine hoeveelheid suikerriet
aanwezig.
De boerderij wordt gerund door twee families die er samenwonen, in de drukke
periodes worden werkkrachten ingehuurd. Dit is voornamelijk tijdens het
oogstseizoen wanneer er veel werk is en niet veel tijd. De oogst is van juni tot
september en de snoei is van augustus tot september. Er wordt gesnoeid wanneer
de bomen groter worden dan 2,00 meter. Ook wanneer er in het bovenste gedeelte
een kaal stuk (zonder blad of zijtakken) is, zal dit bovenste verwijderd worden.
Het uitdunnen van koffiebessen of aantal vruchttakken wordt niet gedaan in de
koffieteelt.

Figuur 36: Plaatselijke agroforestry met mais, koffie en bananen
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De agroforestry staat voornamelijk op heuvels rondom het huis, aan de achterkant
op het vlakke stuk is een groentetuin, visvijver en de varkens te vinden. De visvijver
en de varkens zijn niet bedoeld voor commerciële doeleinden, ze dienen voor de
zelfconsumptie en als verwerking van groenafval. Rond het huis zijn er ook
verschillende bomen en planten aanwezig. Deze helpen onrechtstreeks de
agroforestry maar zijn ook meestal voor de zelfconsumptie of de sier.

Figuur 37: Bijproducten naast het agroforestryperceel.
Sommige van de planten zijn spontaan gegroeid, andere zijn speciaal aangeplant.
Een voorbeeld is de pindanoot (Arachis hypogaea), dit is een eenjarige plant die
gebruikt wordt voor zijn zaden en hun olie. Hoewel ze het uitzicht hebben van een
noot, zijn het geen noten. Het zijn peulvruchten en behoren dus tot de
vlinderbloemigenfamilie (Fabaceae). Vlinderbloemigen zijn zeer nuttig door het feit
dat ze symbiose aangaan met de stikstoffixerende rhizobiumbacteriën. De bacteriën
zetten gasvormige stikstof dat niet rechtstreeks opneembaar is door de plant om tot
opneembare ammonium. In ruil voorziet de plant de bacteriën van koolhydraten,
eiwitten en zuurstof. Het zijn dus zeer nuttige planten mede door het feit dat ze ook
pindanoten produceren die geconsumeerd kunnen worden (Luiz, 2018).
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Figuur 38: Pindanoot (Arachis hypogaea) die aangetroffen werd op het
agroforestryperceel

4.1.2

Toestand van de agroforestry

De agroforestry deed het zeer goed, de koffieplanten stonden vol bonen en hadden
een gezond uiterlijk. De maïs tussen de koffie groeit er goed door het schaduweffect
die de bananenbomen leveren. De bananenbomen leveren niet enkel schaduw, ze
leveren veel bananen en zijn een ideale voedselbron voor de grond. De bladeren en
oude stammen worden aan de voet van de bomen gelegd, met als doel de grond te
bedekken en voedingsstoffen af te geven. Dit is een goedkope en natuurlijke manier
om het perceel te voorzien van voedingsstoffen. Door de dikte van het materiaal blijft
er ook veel vocht in dit mengsel zitten waardoor het vocht beter opgeslagen wordt.
Ook het Braciaria gras wordt belemmerd, deze groeit niet goed in vruchtbare
omstandigheden met veel schaduw. Hierdoor is het gras in toom te houden en zorgt
het niet voor een opbrengstvermindering (Luiz, 2018).

4.1.3

Financieel

Ecologisch gezien is dit bedrijf heel goed bezig, er is biodiversiteit aanwezig en de
opbrengsten zijn goed. Er wordt geen gebruik gemaakt van sproeistoffen of
kunstmatige meststoffen door de combinatie van gewassen. Het perceel werkt
zelfregulerend wat een kostenverlaging teweegbrengt.
Door de combinatie van verschillende gewassen is machinale oogst niet mogelijk.
Hierdoor is er meer handenarbeid en moeten er extra werkkrachten betaald worden.
Er kan besloten worden dat het agroforestryperceel meer opbrengst teweegbrengt
dan gangbare landbouw. Dit door de combinatie van de verschillende producten
waardoor verschillende afzetmarkten aangesproken worden. Door het feit dat er
geen Machinaal werk mogelijk is, lopen de kosten zeer snel op. Hierdoor valt zo goed
als alle winst weg voor het bedrijf (Luiz, 2018).
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4.1.4

Mening landbouwer

Voor hem is winst niet het grote doel, zolang hij voldoende heeft om te overleven
gaat hij door met zijn bedrijf. Voor hem gaat het meer over de natuurlijke manier van
agroforestry promoten en tonen dat het anders kan. De hoge arbeidskosten kunnen
opgelost worden door het perceel anders in te delen maar dat wil hij niet. Nu is het
nog natuurlijker dan wanneer het op rijen zou worden geplant. Ook wil hij de lokale
bevolking steunen, daarom werkt hij met zoveel arbeiders. Hij wil dat ook zij geld
verdienen en een mooi leven kunnen leiden, de winst verdelen doet hem meer deugd
dan alles zelf houden (Luiz, 2018).

4.2

Bedrijf 2: dragonfruitfarm van Janice en Gabriel

4.2.1

Ligging

Dit kleine dragonfruitboerderijtje genaamd “Cultive”, is gelegen in Leopoldina MG.
Het is omringd met akkerland waar maïs in een monocultuursysteem verbouwd
wordt, en weiland met extensieve veeteelt. Door het organische concept van de
community heeft deze landbouw zo goed als geen invloed op de agroforestry. Er
worden namelijk geen chemische producten gebruikt, alles is op organische basis.
Het water dat gebruikt wordt is van een hoger gelegen bron en passeert weinig tot
geen landbouwvelden waardoor ook dit weinig invloed heeft op hun land (Janice,
2018).

Figuur 39: Ligging Cultive in Leopoldina, in het omcirkelde gebied bevinden zich de
agroforestrypercelen (Maps,2018)
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4.2.2

Ontstaan van de boerderij

Voor het agroforestryperceel werd aangelegd, bestudeerde Janice verschillende
teelten. Ze kwam terecht bij het niet zo bekende dragonfruit (Hylocereus undatus) en
zag hier veel potentieel in. Drie jaar geleden, wanneer zij genoeg informatie had
verzameld, begon zij aan haar eigen boerderij met haar vriend die werkte op een
landbouwbedrijf. Ze kocht samen een stuk land in een organische community, waar
chemische producten niet toegestaan zijn. Het land was niets meer dan een met
Brachiaria op overgroeide koeienweide, dit is een zeer dominante grassoort
ingevoerd vanuit Afrika. Het volledige perceel werd gemaaid en door middel van
schoffels ontdaan van de wortelzode. Dit had maar een tijdelijk effect, het gras is
dominant en heeft zo een groot wortelgestel dat het direct terug groeit Zelf de grond
volledig branden heeft geen effect tegen dit gras (Janice, 2018).
Om het dominante karakter van het gras af te nemen, werd organische compost
opgevoerd en de eerste bananenbomen geplant. Niet veel later werden ook stroken
groenten aangeplant als eerste inkomsten voor de boerderij. Later, wanneer de
banenbomen voldoende schaduw voorzagen, werd er dragonfruit aangeplant. Vanaf
hier begon het agroforestry verhaal zijn vorm te krijgen.

4.2.3

Algemeen

Het agroforestryperceel bestaat uit rijen banenbomen waartussen verschillende
soorten dragonfruits zijn geplant. De verschillende soorten zijn noodzakelijk omdat
dragonfruit niet aan zelfbestuiving kan doen, het is afhankelijk van kruisbestuiving
door vleermuizen of motten. Op het perceel zijn ongeveer 300 fruitbomen aangeplant
die willekeurig geplaatst werden, deze zijn als bijproduct aangeplant.
Hier en daar is er ook een spontaan gegroeide boom aanwezig en zijn er stroken
groenten aangelegd. Elke aanwezige beplanting brengt vruchten voort of heeft een
specifiek doel, zo staat er een spontane boom die als nestplaats dient voor
vleermuizen. Ze bestuiven dragonfruit waardoor de boom een doel heeft op het
perceel en deze ook zal uitgezaaid worden, de naam van de boom is niet gekend.
Vleermuizen en motten zijn de enige bestuivers van dragonfruit, dit komt omdat
dragonfruit enkel bloeit tijdens de nacht en dit de uitvliegtijd is van deze diertjes.
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Figuur 40: Dragonfruitplant die groeit langs houten paal en steunt op een oude
rubberband
Dragonfruit is een kruipende of klimmende plant, die de voorkeur geeft aan
schaduwrijke standplaatsen en een voedselrijke grond. Momenteel groeit de
dragonfruit op houten palen met een rubberband op bevestigd. Bij de volgende
aanplant zullen deze houten palen vervangen worden door fruitbomen met name
passievruchten, waartegen de dragonfruits zullen groeien. Hierdoor genereren ze
een extra opbrengst en genieten de dragonfruits van de gevormde schaduw.

Figuur 41: Agroforestryperceel met banenbomen, dragonfruit, groenten (kolen en
ajuin), papajaboom (Cultive,2018)
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Wanneer er nu een nieuwe aanplant wordt gedaan, worden bladeren en stammen
van bannenbomen rond de zaailing gelegd. Deze zorgt ervoor dat de grond niet
blootgesteld wordt aan rechtstreekse zonnestralen waardoor de grond niet snel
uitdroogt. Ook houdt dit extra water/ vocht vast die gebruikt wordt door de zaailing.

4.2.4

Financieel

Door de combinatie van verschillende gewassen en het certificaat van organische
naleving, wordt er een winst gegenereerd. Exacte cijfers zijn niet beschikbaar voor
dit bedrijf, maar met de opbrengst van het aanwezige stuk, zal het tweede stuk
aangelegd worden.
De dragonfruits die in de schaduw staan, produceren tot 40 vruchten per jaar. De
planten die als experiment in de zon werden geplaatst, leveren eerder 20 tot 25
vruchten op. Dit is afhankelijk van de soort en de standplaats, zo zijn er ook soorten
die ziek zijn en niets produceren.
De groenten en fruit worden verkocht op een organische boerenmarkt. Al hun
vruchten worden aan democratische prijzen verkocht, zelfs onder de klassieke
prijzen! Dit is een bewuste keuze van Janice, ze wil aantonen dat een gezonde
levensstijl niet duur hoeft te zijn. Ze verkoopt haar dragonfruits aan 8 reais8 per kilo
terwijl haar buurman, die op klassieke wijze dragonfruit produceert, 15 reais vraagt.
Op het einde van de dag is Janice volledig uitverkocht en haar buurman maar de
helft. De visie ligt niet op rijk worden maar op een gezonde leefomgeving voor
iedereen, met oog op de toekomstige generaties. Zolang er geen verlies geleden
wordt blijven ze verkopen aan deze prijzen, enkel wanneer het niet anders kan zullen
ze duurder worden.

8

Braziliaanse munteenheid

65

5

Conclusie

Na het schrijven van deze bachelorproef is het duidelijk geworden dat agroforestry
zeer ver kan gaan. Het is een divers systeem dat toegepast kan worden in alle
afdelingen van land -en tuinbouw, maar voorlopig zit het nog in de testfase.
Theoretisch is het perfect uitgewerkt en heeft het zeer veel potentieel om op
wereldschaal toegepast te worden. In de praktijk is dit duidelijk moeilijker door de
vele invloeden van buitenaf.
Op vlak van ecologie is agroforestry een voorbeeldmodel, alle ecosystemen komen
aan bod en het vormt corridor of zelf een nieuw leefgebied voor wilde dieren. Zo goed
als alles wordt op een natuurlijke manier geregeld met een voedselproductie als
resultaat. Om de grote monoculturen volledig weg te krijgen zal er nog veel
onderzoek moeten gedaan worden, nu is het vooral op kleine schaal toepasbaar. Dit
is al een hele stap vooruit door de stijgende biodiversiteit en de vermindering van
chemische producten.
Wanneer er nu gekeken wordt naar het financiële aspect is dit minder goed. De hoge
overstapkosten en de langere teeltduur van de bomen zorgen voor problemen. De
meeste landbouwers, voornamelijk in de tropen, hebben het geld niet om de
overschakeling te maken. Ook het lange wachten op inkomsten van de bomen maakt
het niet gemakkelijker. Wanneer de eerste jaren overbrugt kunnen worden, stijgen
de inkomsten en dalen de inputkosten. Het is dus een kwestie van tijd om het
systeem rendabel te maken. Vooral de landbouwers die aan de toekomst denken
zullen de overschakeling maken, tegen de tijd dat hun opvolgers de agroforestry
overnemen, zal het systeem rendabel zijn en het onderzoek al verder staan. De grote
monocultuurbedrijven zullen blijven gaan voor de hoogte opbrengst en dus niet snel
overschakelen op agroforestry.
Voor MG, en dus ook het Atlantisch regenwoud, is agroforestry een veelbelovend
systeem. Vooral op het vlak van sylvopastoralisme is er een grote toekomst. Dit wordt
zo goed als niet toegepast in deze staat omdat de lokale landbouwers vrezen voor
een vermindering voedsel. Volgens hen zou het gras, door de concurrentie van de
bomen, niet voldoende meer groeien om het vee te voeden. De inbreng van
voedergewassen zou hier een grote hulp zijn om de kleine, soms arme landbouwers
te voorzien van een hogere melk -en vleesproductie. Hierdoor kan de productie
verhogen en worden er corridors gevormd voor dieren, wat een win-winsituatie
teweegbrengt.
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Eindwoord
Tijdens het schrijven van deze bachelorproef heb ik heel wat bijgeleerd en is mijn
visie zeker verruimd. In de eerste plaats heb ik veel bijgeleerd over agroforestry,
hoe ecologisch dit systeem is, maar ook hoe moeilijk dit te introduceren is. Er zijn
zoveel parameters waar rekening moet mee gehouden worden waardoor er geen
exacte studie en dus ook combinatie bestaat. Ieder perceel zal een ander resultaat
geven ongeacht de voorspellingen.
Ook mijn kijk op Brazilië is veranderd, voornamelijk over de landbouw maar ook de
achterstand die zij hebben op België op vlak van technologie, research, … Het is
een land waar veel milieuproblemen zijn maar waar ze wel zoeken naar mogelijke
oplossingen, dit door zelf te experimenteren. Het land en vooral MG heeft veel baat
bij de introductie van agroforestry, hoe moeilijk het ook is. Het zal de staat
opwaarderen en het Atlantisch regenwoud helpen. Voornamelijk SPS heeft grote
toekomst in MG, de vele weilanden zouden productiever zijn waardoor er minder
areaal nodig is voor hetzelfde aantal vee. Hierdoor zal de druk op het Atlantische
regenwoud al sterk afnemen.

Door dit onderwerp te behandelen heb ik een andere visie gekregen over de
huidige landbouw. De verschillende systemen die mogelijk zijn kunnen perfect
geïntroduceerd worden in Vlaanderen, wat een opwaardering zou zijn voor het
Vlaamse landschap. Ook het gebruik van bomen is een deel dat zeker is blijven
hangen, in de toekomst zal ik zeker meer rekening houden met de positieve
eigenschappen die deze teweegbrengen.
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