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eiwithoudendegewassen
is inHongarijeterugopde
agenda alsgevolg
van devraag naarGG0vrijegrondstoffen,de
GGO-vrijestatusvan
Hongarijeen deaandacht
voorbiologischeteelt.
Deregering besteedt in
haarplan voorplattelandsontwikkeling2020speciale
aandachtaan hetstimuleren
vaneiwithoudendegewassen
enhetrenoverenvan
vervallenirrigatiesystemen.Stimuleringinplanvoor plattelandsontwikkeling
Eengoedekeus,gezien
het potentieel van deteelt
van eiwithoudendegewassen
in Hongarije.

Eiwithoudendegewassen
inHongarije

Eiwithoudendegewassenworden in Hongarijealmeerdan 1000jaargeteeld, zowelvoor
voedsel alsvoordiervoeders.Vóórde
introductievan kunstmestwaren dierlijke
mesten teeltwisseling (waaronderdeteeltvan
eiwithoudende gewassen), deenige mogelijkheden om hetstikstofgehalte inde bodem te
herstellen. Deteeltvan eiwithoudende
gewassen iskort, zodatzijeen positief effect
heeft voor mogelijkheden van volgteelt.
Desondanks isdeteeltoveral in Hongarije
teruggelopen.

in Hongarije nogmaareen beperkte schaal.
Deoutputwaarde vaneiwitteelten (inclusief
sojabonen) isslechts0,4%vande totale
outputwaarde van deprimaire productie.In
deperiode 2004-2010bedroeg het beplante
areaal jaarlijks circa 1,2% (tervergelijking,
maïsheeft een jaarlijks aandeelvan bijna 25%
in Hongarije). Debelangrijkste teelten in2010
zijn erwten (circa 19.000hectare met een
opbrengstvan circa 32.000 ton)en sojabonen
(circa 31.000 hectare meteen opbrengstvan
circa71.000ton).

Eindjaren tachtigwas deteeltvan eiwithoudendegewassen opzijn top, maar sindsdien
nam het areaal af. Tegenwoordigheeft de teelt

Prijzen indeafgelopen jaren tonen aan dat
eiwithoudende gewassen tegen een beduidend hogere prijsverkochtwerden dan graan

PrijzenvanbelangrijksteeiwitproductenengraneninHongarije(euro/ton)
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ling. Hetisteverwachten dat, alsgevolgvan
deontwikkelingen richting verplichte
vruchtwisseling, het areaalvan eiwithoudendegewassen en peulvruchten zalgroeien,
ondanksdematigepopulariteitvan de teelt.
Toekomstpotentieel
Deteeltvan eiwithoudende gewassen heeft
potentieel in Hongarije. Hetland kent ereen
langegeschiedenis in,erisvoldoende areaal
beschikbaar metgoede klimatologische
omstandigheden en degewassen bieden
goede mogelijkheden voor teeltwisseling.
Renovatievan deoude irrigatiesystemen biedt
verdere mogelijkheden. Hetisteverwachten
dat indetoekomst hetareaal en opbrengst
per hectarezullen stijgen alsgevolgvan een
toenemendevraag(naarGGO-vrije grondstoffen) enverderstijgende prijzen.

en mais,eenvoordeel dat teniet gedaan wordt
door delagerevolumeopbrengsten per
hectarevan eiwithoudende gewassen.

stimuleringvan dierhouderij, het gebruikvan
eiwithoudende gewassen indiervoedersen de
productievan hernieuwbare energie.

Export eiwitproducten
Eentoenemend deelvande sojabonenproductiewordt geëxporteerd. Inde periode
2003-2010 isdeexportvan sojabonen
vertienvoudigd tot ruim 30.000 ton.De
belangrijkste exportmarkt in 2010voor
HongaarsesojawasItalië(10.000ton),
Oostenrijk waseengoede tweede met7100
ton. Oostenrijk isnetalsHongarije groot
tegenstandervan hetgebruikvanGGO's(in
beide landen isdeteeltvan GGO'sniet
toegestaan). Detoenamevandeexport heeft
temaken meteen afnemende binnenlandse
vraagen een krimpendeveestapel (devarkensstapel isdeafgelopen jarenvan circa10
miljoen dieren geslonken naarcirca3miljoen
dieren).

Productie sojabonen
Debestegebieden in Hongarijevoorde teelt
van sojabonen liggen in Zuid-Transdanubië,
met name deregio Baranya. In 1988werd op
een recordoppervlakte van66.000 hectare
soja geteeld, maarzelfsdezeoppervlakte ligt
veronder het potentieel. Opbasisvan de
bodemcondities isbijna 400.000 hectare
geschiktvoordeteeltvan sojabonen.
Rekening houdend met klimatologische
condities bedraagt het potentieel iets minder,
circa 300.000 hectare.

Deexportvan overigeeiwitproducten ismin
ofmeerstabielgebleven en schommelt rond
de15.000ton perjaar.Belangrijke exportmarktenvooroverigeeiwitproducten zijn
Italiëen Rusland. Eenprobleem bijdeexport
ishetontbreken vangoedkope transportmogelijkheden. DeDonau isonvoldoende
bevaarbaar en transport overdewegofper
trein isduur. DeHongaarse graanprijzen
liggen dan ookgewoonlijk enkele tientallen
euro'sonder diein Rotterdam. Omdeze reden
probeert de Hongaarseoverheid delokale
verwerkingvangraan tebevorderen door

Degemiddelde opbrengst schommelde de
afgelopen jaren tussen de 1,5en 2,5ton per
hectare.Metbetereen nieuwe rassen en
teelttechnieken zaleenverdere opbrengstverhoging plaatsvinden. Zoalsaleerder vermeld,
liggen deopbrengstprijzen van soja beduidend hogerdandievoorgraan en maïs.Toch
isdeteelt niet heel populair, ookomdat het
geoogstwordt indezelfde tijd alsdevoorbereidingen van hetzaaibed voorgraan.
DeHongaarse regering isonlangs gestart met
een openbare raadplegingvoorhet ontwikkelingsplan. Indezestrategie iseen deelprogramma opgenomen terbevorderingvan de
teeltvan eiwithoudende gewassen. Daarnaast
bevatten landbouw- en milieuprogramma's
steeds meerdeverplichting totvruchtwisse-

Hetgrootste gevaarvoordeteeltvaneiwithoudendegewassen in Hongarijevormtde
concurrentievanuitdeteeltvoor biobrandstoffen. Eensterkerevraagnaar grondstoffen
voor biobrandstoffen kan ongunstig uitpakkenvoordeprijsverhouding tussen eiwithoudendegewassen enerzijds en granen en
oliehoudende gewassen anderzijds. Nual
wordt een forsgedeeltevanhet areaal
gebruiktvoorgrondstoffen voor biobrandstoffen. Dezeprijsverhouding kan leiden tot
ongebalanceerde teeltwisseling. Indit kader
kan destimuleringvan overheden teeltwisselingtoe tepassen toegejuicht worden. Niet
alleen deHongaarse overheid ishiermee bezig
in haarnieuwelandbouwstrategie, inde
nieuwevoorstellen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vande Europese
Commissie isteeltwisseling een belangrijke
vergroeningsmaatregel.
ManijnHoman,LandbouwraadBoedapest
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