
 

 

 University of Groningen

Elaboration du plan de production agricole en milieu paysan dans l'agriculture pluviale du
Bénin
Adegbidi, A.E.B.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2003

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Adegbidi, A. E. B. (2003). Elaboration du plan de production agricole en milieu paysan dans l'agriculture
pluviale du Bénin: une analyse de l'incidence de la pluviométrie dans la zone cotonnière du Nord-Bénin. [,
University of Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 23-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/23f545f1-3fc3-430f-9c91-63ffc6849052


Samenvatting 

De economische geschiedenis van voor de industriële revolutie maakt duidelijk 
dat het klimaat een belangrijke factor was voor de productie (Ladurie, 1972). 
Door de technologische vooruitgang sinds het einde van de 18de eeuw en, 
vervolgens, de snel groeiende Amerikaanse en Europese economie na de tweede 
wereldoorlog, is de verwachting gewekt dat de negatieve effecten van het 
klimaat op het menselijk leven gecontroleerd kunnen worden. Mede hierdoor is 
er in de meest gerenommeerde ontwikkelingsstudies van de jaren 50 en 60 
nauwelijks aandacht voor het klimaat (Leibenstein, 1957 ; Meir, 1970 ; 
Hirschman, 1961 ; Mellor, 1966). Veel ontwikkelingseconomen richten hun 
aandacht op het vergroten van het gebruik van fysieke productiefactoren (bij 
voorbeeld het in gebruik nemen van meer grond voor landbouw), kapitaal, 
opleidingsniveau en de introductie van nieuwe technologieën van de 
geïndustrialiseerde landen in de zogenaamde arme landen. 

In tegenstelling tot economen, hebben geografen een grote rol gespeeld in het 
debat over de relatie tussen klimaat en ontwikkeling, waarbij zij aangeven dat 
een gematigd klimaat een positieve invloed heeft op sociale ontwikkeling. Van 
dit gegeven leiden zij af dat de volkeren die leven in een tropisch klimaat 
veroordeeld zijn tot onderontwikkeling (Huntington, 1915).  

 

Tussen deze twee extremen vraagt de empirisch econoom Kamarck om een 
realistische benadering, in zijn werk ‘regard sans complaisance sur la 
pauvreté des Nations’ (Kamarck, 1976). ‘Hij constateerde, zoals ook andere 
economen die zich onderscheiden van de neo-klassieke school, dat er een 
verstorende relatie is tussen de economische voorspoed van landen en de 
geografische regio’s waar zij zijn gesitueerd. Hij concludeert dat de 
economische groei in de tropen wordt belemmerd door de negatieve impact van 
het klimaat op de landbouw. 

 

Kamarck vat de destructieve elementen van het tropische klimaat voor de 
landbouw in drie punten, waaronder het neerslagstelsel, samen. Milford (1971) 
merkt op dat « la seule chose qu’on puisse facilement prédire à propos du climat 
tropical est qu’il est imprévisible et que personne ne peut pronostiquer quand se 
produira la prochaine sécheresse ou la prochaine inondation.» Kamarck bepleit 
voor elk van de specifieke problemen een oplossing te vinden. Om dat te 
bereiken benadrukt hij dat het noodzakelijk is de effecten van het klimaat beter 
te begrijpen. 
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Sinds de publicatie van de studie van Kamarck, is er aanzienlijke vooruitgang 
geboekt op het gebied van onderzoek naar plantenziekten en de beperkingen die 
worden opgelegd door de eigenschappen van de bodem in het tropische klimaat. 
Echter, weinig voortgang is geboekt met het vinden van oplossingen voor de 
problemen die voortvloeien uit de variabele regenval, in het bijzonder voor 
Afrika ten zuiden van de Sahara. De variabele regenval is nu nog meer dan 
vroeger een struikelblok voor de landbouw en de nationale economie, voor min 
of meer alle landen ten zuiden van de Sahara.  

 

Deze studie heeft als doel te laten zien dat regenval nog steeds een belangrijke 
rol speelt bij het nemen van productiebeslissingen, ondanks de voortgang in 
onderzoek, de introductie van nieuwe technologieën en de inzet van kapitaal in 
de landbouwsector. De onderzoeksvragen die aan deze studie ten grondslag 
liggen kunnen als volgt worden samengevat: (1) Hoe beïnvloedt de regenval de 
gewaskeuze? Verwacht wordt dat de boeren, gezien de onvoorspelbaarheid van 
de regenval, gedwongen zijn hun productiesysteem aan te passen. (2) Hoe 
beïnvloedt de regenval het gebruik van inputs in de landbouw (kunstmest en 
pesticiden)? Hangt het beperkte gebruik van dierlijke trekkracht samen met het 
neerslagstelsel? (3) Welke strategieën hebben de boeren ontwikkeld om beter te 
kunnen profiteren van de onzekere regenval? Zijn er bedrijven die, ondanks de 
situatie, floreren? Welke strategie volgen zij? 

 

Op basis van de verzamelde gegevens voor de periode van drie jaar (1993-94; 
1994-95; 1995-96), in een gebied in Noord Bénin, met een tropisch klimaat en 
één regenseizoen, zal geprobeerd worden een antwoord op de hierboven 
gestelde vragen te vinden. Het doel is aan te tonen dat het intensiveren van de 
tropische landbouw afhankelijk is van de regenval. Mellaart (1988), Matlon en 
Kristjanson (1988) hebben een sterke samenhang gevonden tussen de 
productieplannen en het neerslagstelsel. Het onderzoeksgebied is zodanig 
gekozen dat de neerslag voor elk landbouwseizoen kan worden gemeten. Het 
gebied wordt gezien als de graanschuur voor Benin en als een belangrijke 
producent van het nationale exportgewas: katoen. Op vele manieren is 
geïntervenieerd in de sociaal-economische verhoudingen in dit gebied, teneinde 
de intensivering van de landbouw te bevorderen. Echter, de ontwikkelingen 
stagneren en dit verklaart onze aandacht voor dit probleem.  

 

Gebaseerd op observaties van de productiesystemen en andere gerelateerde 
economische activiteiten, hebben wij twee typen analyses uitgevoerd: een 
beschrijvende analyse van de productieplannen en een analyse van de relatie 
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tussen de plannen en het neerslagstelsel. De belangrijkste componenten van de 
door de boeren toegepaste productieplannen zijn in kaart gebracht: de 
gewaskeuze, de keuze van techniek, de grootte van het bedrijf, de planning van 
de landbouwactiviteiten. Deze methode is gebruikt op basis van de 
veronderstelling dat de variabiliteit in het neerslagstelsel een kettingreactie kan 
veroorzaken in het productieproces. Teneinde te voorkomen dat het effect van 
de neerslag op elk van de componenten van het productieplan geïsoleerd wordt 
bekeken, wordt het geheel van deze effecten op een systematische wijze 
onderzocht. Aldus hebben wij de relatie productieplan-neerslagstelsel 
uitgewerkt en een typologie van de bedrijven opgesteld gebaseerd op het 
criterium ‘economisch resultaat’. Dit resultaat is berekend op basis van de 
marktwaarde van de productie, en gerelateerd aan de belangrijkste 
productiefactoren (grond, arbeid en variabel kapitaal). Vervolgens is de relatie 
onderzocht tussen het bedrijf en de ontwikkelde strategieën om de 
bedrijfsplannen aan te passen aan onverwachte schokken in de regenval. De 
methode maakt het mogelijk om de rationaliteit van de keuze van elk type 
bedrijf te bestuderen. Om de steekproef onder te verdelen is gebruik gemaakt 
van de methode van groepsanalyse. 

 

Het tweede deel van de analyse maakt het mogelijk om de empirische 
observaties te formaliseren. Dit is de fase van de normatieve analyse 
geïnspireerd door Maatman et al.(1998), en Maatman (2000). Dit deel bestaat uit 
het schatten van een optimaal productieplan (middels een lineair 
programmeringsmodel) voor elk type bedrijf en voor elk neerslag scenario, 
teneinde antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van deze studie: het 
aantonen van de noodzaak tot flexibiliteit in de boeren bedrijfshuishouding als 
gevolg van de variabele regenval. Volgens de ervaringen van de boeren moeten 
3 scenario’s worden onderzocht: gemiddelde regenval, goede regenval, slechte 
regenval. 

 

De gevolgde methode laat zien hoe de factor neerslag de mogelijkheden van 
innovatie en verhoging van de productiviteit van de boer beperkt. Katoen is het 
belangrijkste commerciële gewas en krijgt veel aandacht in het beleid de 
landbouw te intensiveren. Echter, de katoenproductie wordt zwaar getroffen 
door de onberekenbare regenval (daling van het gebruik van kunstmest met 28% 
en 27% voor insecticiden). De afname van de landbouwinkomsten in dergelijke 
omstandigheden kan oplopen tot ongeveer 20%. In tegenstelling tot katoen en, 
in mindere mate maïs, lijken pinda’s en yam (igname) te profiteren van het 
onaantrekkelijke neerslagstelsel. Het grote aantal velden per bedrijfshuishouding 
is een gevolg van de afnemende regenval gedurende het landbouwseizoen. Ook 
wordt geconcludeerd dat de factor arbeid schaars is gedurende de perioden voor 
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het gereed maken van de landbouwgrond en het zaaien. Dit verklaart de hoge 
‘opportunity costs’ voor de factor arbeid gedurende deze perioden. Ook maakt 
dit duidelijk waarom dierlijke trekkracht alleen voor het bouwrijp maken van de 
grond wordt ingezet (hoofdstuk 2). Deze bedrijven hebben het beste 
bedrijfsresultaat. Specialisatie zou in de gegeven situatie, zelfs als rekening 
wordt gehouden met de hogere productiviteit, niet tot een betere resultaat leiden. 

 

De resultaten van deze studie geven aanleiding tot twee aanbevelingen. Ten 
eerste wordt aanbevolen meer flexibel met de ‘technologische pakketten’ en het 
beleid ter ondersteuning van de boeren, om te gaan. Het is van belang de boeren 
een keuze uit 2 of 3, of zelfs meer alternatieven te geven, in plaats van één 
productietechniek voor te schrijven (of slechts één soort ondersteuning te 
verlenen). Ten tweede is het van belang de technologiekeuze afhankelijk te 
maken van het type bedrijf, omdat de mogelijkheden en de doelstellingen per 
bedrijfstype verschillen. Rekening houden met deze aspecten betekent een 
geduchte uitdaging voor de wetenschap en de omgeving waar deze beslissingen 
worden genomen. Echter, dit is een noodzakelijke voorwaarde voor het 
garanderen dat de nieuwe technologieën succesvol zullen zijn. Met Kamarck 
(1976) constateren wij dat de barrières voor verdere ontwikkeling van de landen 
in tropische regio’s verschillen, groot zijn en dat er meer investeringen gedaan 
moeten worden (materiële investeringen en investeringen in toegepast 
onderzoek).  




