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Eiwitbalans voor diervoeding
evenwichtiger dan gedacht

py

De Europese Unie is voor bijna 80% zelfvoorzienend voor de eiwitten bestemd voor dierlijke voeding.
Dat wordt bevestigd door de jongste eiwitbalans van de Europese Commissie. Dat is dus veel meer dan
de 5% of 29% die gemeengoed zijn tijdens debatten en in artikels en die slechts slaan op eiwit afkomstig
van soja of van olie- en eiwithoudende zaden in het algemeen. Dit werpt een heel ander beeld op de
Europese veehouderij, waarvan gezegd en algemeen aangenomen wordt dat ze ‘overzee graast’.
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it zou geen nieuws mogen zijn,
ware het niet dat velen er een
andere mening op nahouden.
Er wordt wel eens gesproken van een
geslaagde framing, die een denkkader
opdringt door bepaalde woorden en
beelden zodanig te kiezen en uit te vergroten dat het hele verhaal ondergesneeuwd wordt. Met haar nieuwe
eiwitbalans schets de Europese Com-

missie een vollediger verhaal, maar het
vertelt nog niet alles, want het blijkt
moeilijk te zijn om alle data te verzamelen. Diervoeding is complex. Het
Europees Parlement en Copa-Cogeca
hadden de Europese Commissie uitdrukkelijk gevraagd om haar eiwitbalansen recht te trekken met meerdere
gegevens. Ze vulde hiervoor haar eigen
gegevens aan met data van verschil-

lende Europese actoren. De Europese
eiwitbalans voor diervoeding kadert in
de belofte van Europa om de Europese
markten transparanter te maken, dus
ook die van plantaardige eiwitten.
De eiwitproblematiek is niet nieuw.
Ze is zo oud als de Europese Unie zelf.
Het probleem werd opgerakeld in het
kader van duurzame ontwikkeling, de
roep naar lokale productie, circulaire ->
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ook geen of minder DDGS (Distiller’s
Dried Grains with Solubles) (30% eiwit)
beschikbaar voor de diervoeding. Hetzelfde kan gezegd worden van het bijproduct (meel) (33% eiwit) van de productie van biodiesel uit koolzaad.
In ‘EU Feed Protein Balance Sheet’ gaat de
Europese Commissie voor 2017-2018
uit van een Europese vraag naar diervoeding van 85 miljoen ton ruw eiwit.
Hiervan wordt 45% geleverd door ruwvoeders, weliswaar voeders met een
laag ruw eiwitgehalte (zie tabel). Het
gaat hoofdzakelijk om gras (2,5% ruw
eiwit) en maïskuilvoeder (2,9% ruw
eiwit). Zij zijn 100% van Europese herkomst. Gewassen zoals granen, oliehoudende gewassen (koolzaad, sojabonen, zonnebloemzaden) en
eiwithoudende gewassen (veldbonen,
tuinbonen en lupinen), met eiwitgehaltes van 11% voor granen tot 35%
voor lupinen, vullen 22% van de vraag
naar eiwitten voor diervoeding, met
graangewassen die goed zijn voor 20%.
De granen zijn voor 90% van Europese
herkomst, oliehoudende zaden en
eiwithoudende gewassen respectievelijk voor 100% en 93%. Hun bijproducten – en dan komen we bij melen en
schroten, maar ook citruspulp, tarwe
gluten, maisgluten, DDGS, bietenpulp
en melasse – leveren 31% van het
nodige ruwe eiwit in de Europese diervoeding. Het ruweiwitgehalte loopt
hier uiteen van 7,5% (citruspulp) tot
60% en zelfs meer dan 70% voor
bepaalde geconcentreerde eiwitrijke
bijproducten, bijvoorbeeld uit de zetmeelindustrie. Gemiddeld zijn ze voor
39% van Europese herkomst, met
uitschieters zoals bijproducten uit de
voedingsindustrie (91%) enerzijds en
sojameel (2%) anderzijds. De soja
wordt ingevoerd uit Brazilië, Argenti-
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Eiwitten voor diervoeding zijn meer
dan olie- en eiwithoudende zaden en
hun afgeleide producten (koeken, meel,
schroot). Het rapport van de Europese
Commissie beperkte zich tot de zogenaamde eiwitrijke gewassen. Dat zijn
gewassen met meer dan 15% ruw eiwit.
Maar grasland is met 38 miljoen ton
ruw eiwit de belangrijkste eiwitleverancier voor diervoeding (45%)!
Het was de bedoeling om ook deze en
andere eiwitleveranciers in beeld te
brengen. Want wie meer (plantaardig)
eiwit in Europa wil produceren, mag
ook die niet uit het oog verliezen. In
hoeverre kan het eiwitgehalte in gras
door teelttechnische en genetische
ingrepen nog verhoogd worden?
Aan de Europese Commissie werd
gevraagd om het hele eiwitplaatje voor
diervoeding op papier te zetten en
nauwlettend op te volgen. Dat gaat van
granen, ruwvoeders, bijproducten van
de productie van voedsel of biobrandstoffen, tot eiwitten die niet van plantaardige oorsprong zijn. De Europese
voedingsindustrie en de productie van
de biobrandstoffen zijn immers volop
in ontwikkeling en die kunnen de
markt van de eiwitgrondstoffen voor
diervoeding sterk beïnvloeden. Indien
in de toekomst meer biobrandstoffen
geproduceerd moeten worden uit bijproducten in plaats van uit voedingsgewassen (granen, koolzaad, suikerbieten) zullen er minder bijproducten
beschikbaar zijn voor diervoeding.
Wanneer geen of minder bio-ethanol
geproduceerd wordt uit granen is er
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De vraag naar
plantaardige eiwitten
is groot, maar zeer
divers.

‘Europese herkomst’
is niet per definitie
duurzamer.
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we uitgebreid in op dit rapport, met de
nodige commentaar. In Europa stijgt
wel degelijk niet alleen de vraag naar
maar ook het aanbod van plantaardig
eiwit. De teelt breidt uit, ook die van
soja, al moeten er nog heel wat technische hindernissen genomen worden.
Europa ondersteunt onderzoek en ontwikkeling, maar wil dat de markt haar
weg gaat.
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economie en kringlooplandbouw.
In november 2018 heeft de Europese
Commissie een verslag gepubliceerd
over de ontwikkeling van plantaardige
eiwitten in de EU. Daar werd (nog)
geen eiwitstrategie aan gekoppeld,
zoals het Europees Parlement nochtans gevraagd had. Het rapport
beperkte zich tot een evaluatie van de
vraag-en-aanbodsituatie voor plantaardige eiwitten. Mogelijkheden om
op een economische en ecologisch verantwoorde wijze de productie te ontwikkelen werden verkend, zonder daar
concrete voorstellen aan te koppelen.
Maatregelen in het kader van het GLB
en het Europees onderzoeks- en innovatiebeleid (Horizon 2020) werden
toegelicht. Er werd beloofd om de
marktanalyse en de transparantie te
verbeteren door monitoringsinstrumenten zoals deze eiwitbalans op te
zetten.
De vraag naar plantaardige eiwitten in
Europa is groot, maar ook zeer divers.
De cijfers liegen er niet om, ook
wanneer je ze uit hun context trekt.
In 2016-2017 ging het om ongeveer
27 miljoen ton ruw eiwit. De zelfvoorzieningsgraad van de EU varieert naargelang van het product van 5% voor
soja tot 79% voor koolzaad. Diervoeder
is veruit de belangrijkste afzetmogelijkheid. Van de eiwitrijke gewassen is
94% voor diervoeding bestemd. Er
doet zich op de markt wel een belangrijke segmentatie voor, door de sterk
groeiende vraag naar hoogwaardige
diervoeders (bio en VLOG / ggo-vrij)
en naar eiwitrijke gewassen voor menselijke voeding als alternatief voor
vlees en zuivelproducten. In het dossier
van Boer&Tuinder van 7 februari gingen
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% eiwit

miljoen ton

% Europees

Laag eiwit

< 15%

56,56

97%

Gemiddeld eiwit

15-30%

4,90

86%

Hoog eiwit

30-50%

20,89

29%

Superhoog eiwit

> 50%

2,58

92%
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Diervoedergrondstoffen volgens eiwitgehalte

Bron: EU Feed Protein Balance Sheet 2017-2018
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francois.huyghe@boerenbond.be

Beter overzicht
Boerenbond is tevreden met de analyse van
de Europese Commissie, waaraan hij zelf
heeft meegewerkt in het kader van CopaCogeca. De berekeningswijze die nu gehanteerd wordt, stemt in elk geval veel beter
overeen met werkelijkheid dan degene die
tot nog toe gebruikt werd. We stellen wel
vast dat Europa nog mogelijkheden laat
liggen om de Europese eiwitbalans voor
diervoeding verder te verbeteren met lokale
grondstoffen. Zo zijn er nog aanzienlijke
kansen binnen het domein van de circulaire
economie. Diermeel wordt vandaag nog
steeds verspild door het te gebruiken als
brandstof in cementovens. Een zeer waardevolle bron van dierlijke eiwitten gaat op
die manier verloren voor nuttiger gebruik.
Het verbod werd destijds ingesteld naar
aanleiding van de BSE-crisis, die intussen
bezworen is. Europa blijft echter talmen om
het gebruik van deze hoogwaardige eiwitbron op een praktische manier opnieuw in
diervoeding toe te laten.
Verder kunnen er inspanningen gedaan
worden om voedselverliezen van grootkeukens en restaurants te beperken door ook
deze stroom in te zetten in de diervoeding,
weliswaar mits de reglementeringen inzake
dierengezondheid daaromtrent gerespecteerd worden. Het gebruik werd verboden
naar aanleiding van de (Afrikaanse) varkenspest. Op deze manier kan de Europese
eiwitbalans nog verder verbeterd worden.
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‘Overview EU Feed Supply’ –
mei 2019
https://ec.europa.eu/info/news/
commission-publishes-overvieweu-feed-supply-2019-may-20_en
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Volgens François Huyghe, economisch
adviseur bij de Studiedienst van Boerenbond, kan de eiwitbalans nog verbeteren. Of alle eiwitgrondstoffen voor
diervoeding op termijn uit de EU zullen

François Huyghe
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En Boerenbond?

komen, ligt niet voor de hand. Eiwitbronnen zijn niet zomaar inwisselbaar.
Maar er dienen zich nieuwe ontwikkelingen aan. Denk aan algen, insecten …
Veel zal ook afhangen van de marktontwikkelingen. Die worden steeds
meer beïnvloed door klimaat en geopolitiek. Denk aan de dreigende handelsoorlog tussen China en de VS, en
de ‘deal’ tussen de EU en de VS onder
meer over soja. Tot slot is ‘Europese
herkomst’ niet per definitie duurzamer
of milieu- en klimaatvriendelijker,
zoals aangetoond wordt door de kringlooptoets van Wageningen University
& Research. n
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nië of de VS. Dat kan zijn als sojaboon
(die dan in Europa gecrusht wordt) of
als sojameel of -schroot. Tot slot zijn er
eiwitgrondstoffen voor de diervoeding
die niet van plantaardige oorsprong
zijn, zoals vismeel, weipoeder, mageremelkpoeder en dierenmeel (pap’s –
processed animal proteins), voor zover dat
laatste gebruikt mag worden voor diervoeding (petfood). Ze vullen 3% van de
vraag in, maar zijn voor 99% van Europese herkomst. Samengevat betekent
dit dat 79% van alle ruwe eiwit voor de
diervoeding van Europese herkomst is.
21% moet ingevoerd worden.

“De Europese eiwitbalans
kan nog verbeterd worden.”
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