Kopieerblad 7
Het appeldebat
Is er verschil?
Zie je verschil? Probeer dat uit te leggen.
Biologisch:
Gewoon:
Proef je verschil? Probeer dat uit te leggen.
Biologisch:
Gewoon:
Wat kost de appel?
Biologisch:
Gewoon:
Welke vond je lekkerder?
Biologisch:
Gewoon:
Hoe denk je dat de appels worden geteeld?
Biologisch:
Gewoon:
Waar kies je voor? Waarom?
Biologisch:
Gewoon:
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Kopieerblad 8
Het appeldebat

Akkerbouw, tuinbouw en veeteelt waar gewerkt
wordt met middelen die niet slecht zijn voor het
milieu en die rekening houden met dierenwelzijn
noemen we duurzame landbouw.

Voor het appeldebat vind je hier de informatie.
Lees het goed.
De stellingen zijn:
1.		 Biologische voedingsmiddelen zijn beter.
2.		 Biologische voedingsmiddelen zijn te duur.

Omdat er bij biologische landbouw geen
kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen gebruikt
mogen worden, is de hoeveelheid producten die je op
een stuk land kunt laten groeien een stuk lager. Je
hebt dus meer land nodig om evenveel producten te
laten groeien.

Denk voor het debat aan de
volgende punten:
•	De smaak: is de smaak beter van één van
de appels?
• Kun je de appels overal kopen?
• In welke winkel wel of niet?
• Het milieu: zijn de appels goed voor het milieu?
• Waarom wel, waarom niet?
• Wat is het verschil in prijs?
•	Ben ik bereid een hogere prijs ergens voor te
betalen?

Gemiddeld zijn biologische soorten groente, fruit
en aardappels ongeveer 1,5 keer zo duur als gewone.
Wanneer je dus voor een gewoon stuk fruit €1,00
betaalt, betaal je dan voor de biologische variant
ongeveer €1,50.

Biologische landbouw en biologische
voedingsmiddelen voldoen aan bepaalde eisen
op het gebied van milieu, natuur en landschap,
het welzijn van dieren en productiemethoden.
In Nederland wordt ook het woord ‘ecologisch’
gebruikt. In de biologische landbouw wordt gebruik
gemaakt van natuurlijke vijanden zoals bijvoorbeeld
insecten die planten opeten, of van biologische
bestrijdingsmiddelen die afbreekbaar zijn. Er worden
geen gewone bestrijdingsmiddelen gebruikt of
kunstmest.

Volgens de organisatie Milieudefensie is het
aantal biologische producten in de supermarkten de
afgelopen jaren toegenomen. De Monitor Duurzaam
Voedsel meet elk jaar de omzet van biologische
producten. De laatste jaren stijgt dit. Biologische
producten kun je ook in de biologische of
natuurwinkels krijgen of bij de biologische boerderij.
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