
Agricultura - parte integrantă a comunității biotice vibrante 

Apologeții agriculturii industriale continuă, desigur, să insiste că orice alternativă la agricultura 

industrială va eșua, deoarece numai agricultura industrială poate produce 

randamentele necesare unei populații umane în expansiune. Ei insistă că 

sistemele ecologice sunt mult mai puțin productive decât sistemele 

industriale de tip fabrică. Însă multe cercetări serioase arată acum că astfel 

de evaluări nefaste sunt departe de a fi adevărate. Mai mult, câțiva fermieri 

proiectează acum sisteme agricole complexe, bazate pe sinergii biologice, 

care demonstrează eficiențe incredibile. Ferma de rațe / pește / orez / fructe 

din Japonia a lui Takao Furuno servește ca un exemplu principal al unei 

astfel de productivități și eficiențe.  Ferma produce carne de rață, ouă de 

rață, pește, fructe și orez într-un sistem extrem de sinergic de producție pe 

aceeași suprafață, pe care anterior se producea doar orez - toate fără aporturi exogene. Și în acest 

nou sistem de producție, randamentele de orez au crescut cu până la 50 la sută față de 

randamentele, pe care le obținea fermierul de la fosta fermă de orez industrială, cu inputuri 

indistriale mari. Noua sa fermă se bazează pe conceptul de a produce „o varietate de produse într-

un spațiu limitat pentru a obține productivitatea maximă generală”, prin introducerea mai multor 

specii în același mediu, în moduri care să permită „tuturor componentelor să se influențeze reciproc 

în o relație de producție simbiotică”. 

 

Astfel de sisteme sinergice complexe se dovedesc a fi mult mai productive decât sistemele de 

monocultură și cer în același timp mult mai puține inputuri, îndeosebi din cele potențial dăunătoare 

pentru mediu. Este vorba despre înlocuirea separării cu relațiile. Odată cu intrarea în secolul XXI, 

agricultura convențională se confruntă cu multe provocări, care ar putea fi rezolvate prin acerste 

abordări noi. Pe măsură ce combustibilii fosili se epuizează, raportul dintre energia produsă și 

energia necesară pentru producerea acesteia continuă să scadă, ceea ce face ca această sursă de 

energie să devină din ce în ce mai costisitoare. Deci, agricultura va trebui să găsească o sursă 

alternativă de energie pentru a-și susține productivitatea. Agroecologii sunt din ce în ce mai 

convinși că cea mai viabilă tehnologie alternativă va fi sinergiile biologice inerente sistemelor cu 

mai multe specii și că cercetările suplimentare ar putea face ca astfel de sisteme să devină 

următoarea tehnologie nouă.  

 

Între timp, canalizația naturii se umple și se înfundă rapid. „Zona hipoxică” din Golful Mexic a 

crescut până la 8.200 mile pătrate în 2002, în mare parte datorită excesului de nutrienți din activități 

agricole. Schimbările climatice pot avea un impact major asupra practicilor agricole în multe 

domenii.  

 

Între timp, costurile de producție pentru culturile foarte specializate cresc, iar sistemele de 

agricultură pe bază de monocultură continuă să se extindă, însă fermierii au venituri nete mai mici, 

în bani reali, decât au avut-o în 1929. Problemele și provocările cu care se confruntă agricultura la 

începutul secolului XXI sunt toate indicii că trebuie să trecem dincolo de paradigma carteziană în 

știință și în agricultură. Richard Lewontin ne amintește că mediul în care trăim nu există decât în 

virtutea a milioane de organisme care își modifică mediul din bucățile și piesele de care dispun. În 

procesul acestei activități ele creează provocări și oportunități pentru alte specii, cu care 

împărtășesc spațiul într-un ecosistem.  



 

Acest lucru sugerează o imagine a pământului care este dinamică, în continuă schimbare și foarte 

interdependentă. Cu alte cuvinte, pământul este o comunitate biotică vibrantă. Iar agricultura este 

o parte integrantă a acelei comunități. Această descriere a lumii noastre ar sugera că știința cea mai 

potrivită nu este cea care ne sfătuie să ne detașăm de această comunitate în interesul unui fel de 

presupusă obiectivitate, și nici cea care încearcă să simplifice complexitatea acelei comunități și 

nici una care presupune că putem cunoaște tot ceea ce trebuie să știm despre acea comunitate 

pentru a continua inovațiile noastre tehnologice cu impunitate. Cea mai potrivită știință ar fi cea, 

care ne invită la conversația cu acea comunitate în toată complexitatea ei.  
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