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Rusland spreekt tot de verbeelding. Sinds het instorten van de SovjetUnie is het land volop zijn economie aan het ontwikkelen en de land
bouwsector speelt daar een grote rol in. Met sterke overheidssteun en
een afgeschermde markt is Rusland goed op weg om zelfvoorzienend
te worden voor zijn levensmiddelen en het land wil ook meer exporte
ren. Maar hoe verwezenlijk je zo’n enorme productietoename op korte
tijd? En welke impact heeft dat op het milieu en de bodemkwaliteit?
Graszadenfabrikant Barenbrug nodigde ons uit voor een interessant
bezoek aan Moskou en het omliggende platteland. In dit dossier delen
we onze ervaringen.
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Dossier Rusland
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Wat je moet weten
over landbouw
in Rusland

Bo

De handelsconflicten met het westen dwongen Rusland om zijn eigen
landbouwproductie op te drijven en minder afhankelijk te worden van
invoer. Dat was geen makkelijke opgave voor een land dat dertig jaar
voordien nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Maar de beschermde
markt en sterke overheidssteun werpen duidelijk vruchten af.
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Nele Kempeneers
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usland is het grootste land ter
wereld, bijna twee keer zo
groot als Canada. Het land
vormde van 1917 tot 1991 de kern van
de Sovjet-Unie, een communistische
staat. Privépersonen mochten toen
maximaal 0,5 hectare landbouwgrond
in hun bezit hebben, zodat ze alleen
zelfvoorzienend konden werken. Sinds
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is
er veel veranderd. Er werd een privati
seringsprogramma opgestart om de rol
van de overheid terug te dringen en
privéondernemingen te stimuleren. In
het begin van de jaren 90 werd de
grond van de staatslandbouwbedrijven
verdeeld onder de landbouwers die er
werkzaam waren. Maar de economie
slabakte en bedrijven gingen ten onder,
wat heel wat leegstand veroorzaakte.
Vandaag wordt het Russische land
bouwlandschap gekenmerkt door drie

bedrijventypes: grote commerciële
ondernemingen (agroholdings), mid
delgrote familiebedrijven en kleine,
zelfvoorzienende boerderijen. Rusland
telt naar schatting meer dan 1 miljoen
zelfvoorzienende landbouwers. Een
schril contrast met de grote agrohol
dings die tussen de 4000 en 20.000 of
meer dieren per bedrijf tellen. Door
fusies en overnames is het aantal land
bouwbedrijven het voorbije decennium
met zo’n 40% gedaald. Het aantal
kleine bedrijven neemt af, de (grote)
agroholdings zijn in opmars.
Rusland stimuleert zijn landbouwsec
tor zeer actief en wil zo veel mogelijk
zelfvoorzienend worden. Maatregelen
zoals importheffingen en overheids
steun zorgen voor een sterke groei in
de productie, maar die is nog niet in
alle sectoren voldoende om aan de bin
nenlandse vraag te voldoen. ->
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Rusland stimuleert
zijn landbouwsector
zeer actief en wil
zo veel mogelijk
zelfvoorzienend
worden.
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van het Russische
akkerbouwareaal
wordt bewerkt

Rusland is voor
45% afhankelijk
van import om
aan de vraag naar
melk te voldoen
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45%
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Waar de EU en Rusland
elkaar kwijtraakten
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Dat de handelsrelaties tussen de
Europese Unie en Rusland op z’n
zachtst gezegd niet optimaal zijn,
is algemeen geweten. Maar hoe
begonnen de problemen ook
alweer? Toen Rusland in 2014 de
Oekraïense schiereiland Krim
annexeerde en de pro-Russische
separatisten in het oosten van
Oekraïne openlijk steunde (denk
aan het neerhalen van vlucht
MH17), voelde onder andere de
Europese Unie zich verplicht om
te reageren. Dat gebeurde in de
vorm van sancties: een reisverbod
voor politici en zakenlui, geblok
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Deze cijfers uit 2016 schetsen een alge
meen beeld van hoe sterk Rusland
afhankelijk is van invoer om te voldoen
aan de vraag naar levensmiddelen:
• Rundvlees 45%
• Varkensvlees 2%
• Pluimvee 4%
• Vis 25%
• Boter 18%
• Kaas 28%
• Melkpoeder (vol & halfvol) 37%
• Fruit en bessen 65%
• Groenten 20 à 40% (afhankelijk van
seizoen en oogst)

keerde rekeningen en beperkin
gen voor de olie- en gassector.
Rusland liet dat niet over zijn kant
gaan en sloeg terug met een
importverbod voor vlees, vis, zui
vel, groenten en fruit uit de Euro
pese Unie, de Verenigde Staten,
Canada en Australië. Afgelopen
juni heeft de EU de economische
sancties tegen Rusland verlengd
tot 31 januari 2020. De Russische
president Poetin tekende daarop
een decreet dat de Russische
sancties tegen het Westen ver
lengt voor dezelfde periode.

Op zoek naar melk
Zuivel is een voorbeeld van een sector
die sterk beïnvloed werd door de
beleidsmaatregelen. De Russische zui
velinvoer daalt sterk en de zuivelsector
is aan een mooie groei bezig. Ondanks
de sterke stijging in de productie en
een lichte daling in de binnenlandse
vraag, kampt Rusland wel nog met een
tekort van 4,5 miljoen ton melk en is
nog sterk afhankelijk van import. Er
wordt vooral zuivel geïmporteerd uit
Wit-Rusland, Nieuw-Zeeland, Servië
en Argentinië. Het melktekort is trou
wens niet het enige probleem, want
ook de melkkwaliteit, meer bepaald het
proteïnepercentage, laat nog te wensen
over. De Russische varkens- en pluim
veesector doet het zeer goed en kan
bijna aan de binnenlandse vraag vol
doen. Vorig jaar vond Rusland nieuwe
afzetmarkten voor zijn varkens- en
pluimveeproducten, maar de uitvoer
mogelijkheden blijven beperkt door
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Uitdagingen om de hoek

We kunnen stellen dat de importban die
Rusland opgelegd heeft, een zegen was
voor zijn landbouweconomie. In een
televisiegesprek bedankte een Russische
kaasmaker de president voor de opge
legde sancties. Hij antwoordde gevat:
“Bedank het Westen maar.” Naast zijn
protectionistische handelspolitiek zet
het land ook in op subsidiëring en star
tende bedrijven worden sterk onder
steund. Tijdens ons bezoek aan Moskou

“Bedank het
Westen maar.”
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Als je weet dat Rusland een landbouw
areaal heeft van 222 miljoen hectare en
dat vandaag slechts ruim de helft van
die oppervlakte bewerkt wordt, dan zie
je dat er op z’n zachtst gezegd nog
ruimte is voor uitbreiding – een situa
tie waar we hier in het dichtbevolkte
Vlaanderen alleen van kunnen dro
men. Rusland evolueerde van een land
dat graan importeert naar ’s werelds
grootste graanexporteur. Waar de
gemiddelde opbrengst voor tarwe in
het Sovjettijdperk nog 1,5 à 2 ton per ha
bedroeg, zitten ze nu aan gemiddeld
5,5 ton per ha. De landbouwers kamp
ten geruime tijd met problemen wat de
toegang tot meststoffen en brandstof
fen betreft, maar die moeilijkheden

en omstreken hoorden we bedragen van
500 euro per ha als aankoopprijs voor
landbouwgrond, met de eerste hectare
als gratis bonus. Huren van de overheid
kan voor termijnen tot 49 jaar en tegen
een symbolische lage prijs.
De Russische overheid ziet buiten
landse investeerders graag komen, al
blijft veel afhankelijk van de regionale
bestuursorganen. De ene regio stelt
zich flexibeler op dan de andere en
goede relaties opbouwen met de lokale
overheid is cruciaal voor wie hier als
buitenlander of als Rus een bedrijf uit
de grond wil stampen. Een van de
grootste uitdagingen voor de Russische
landbouwsector is de toetreding tot de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) in
2012. De overgangsperiode waarin het
land zijn buitenlandse handel zou
moeten versoepelen, loopt af in 2020,
maar het ziet er niet naar uit dat Rus
land de concurrentie met het buiten
land al aankan. Ook de impact van de
sterke productiegroei op het klimaat en
de bodemkwaliteit kan het land op ter
mijn parten spelen. n
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Ruimte voor akkerbouw

worden aangepakt. Het Russische
machinepark uit het Sovjettijdperk
wordt langzaam maar zeker vervangen
door Westerse merken, die hun assem
blage in Rusland uitvoeren en hiervoor
subsidies krijgen. Maar ook enkele
Sovjettractormerken hebben zichzelf
heruitgevonden en zijn erg populair. Zo
zie je de Kirovetstractoren in heden
daagse uitvoering vaak aan het werk.

Bo

problemen met varkenspest en vogel
griep. Varkenspest blijft in Rusland
immers niet beperkt tot wilde varkens
maar treft ook commerciële varkens
houderijen. De productie van rund
vlees hinkt achterop en is nog sterk
afhankelijk van import.

Kirovets is een tractormerk uit het Sovjettijdperk dat vandaag nog erg populair is in Rusland.
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Een boerderij genoemd
naar Lenin
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“Een merkwaardige mix tussen communisme en kapitalisme.” Zo omschreef een van onze reisgenoten het
landbouwbedrijf Lenin Sovkhoz dat we bezochten aan de rand van Moskou. Wij hadden het zelf niet beter
kunnen verwoorden. Dit gemengde landbouwbedrijf, dat al bestaat sinds 1918, bouwde appartementen,
scholen en speeltuinen voor medewerkers en omwonenden. Directeur Pavel Grudinin nam het vorig jaar op
tegen Poetin in de presidentsverkiezingen.
Nele Kempeneers
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et is niet zo ongewoon in
Rusland dat een landbouw
bedrijf woon- en sociale
voorzieningen uitbouwt voor de mede
werkers en hun gezinnen. Vaak zijn het
voormalige staatsbedrijven, zoals Sov
choz. Maar ook nieuwere agroholdings,
zoals het melkveebedrijf van Stephan
Dürr (zie kader), kiezen voor die aan
pak. Het is een manier om zeker te zijn
van arbeidskrachten en de sociale
betekenis van het bedrijf te vergroten.
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Vaak is de overheid voorstander van
zulke projecten, omdat de welvaart, de
gezondheidszorg en de scholingsgraad
in de omgeving erop vooruitgaan. We
bezochten het gemengde landbouwbe
drijf Lenin Sovkhoz, genoemd naar de
eerste leider van de Sovjet-Unie (Sho
vhoz is Russisch voor Sovjet).

Wonen in een droomwereld
Aan de rand van de grote ring om Mos
kou ligt Lenin Sovkhoz, een vroegere

staatsboerderij met roots in 1918. Voor
de ineenstorting van de Sovjet-Unie
telde de omgeving van Moskou tiental
len gelijkaardige boerderijen, vandaag
is er nog slechts eentje. Na de val van
het communisme werden de aandelen
van staatsboerderijen verdeeld onder
de belanghebbenden. De aandeelhou
ders van Lenin Sovkhoz weerstonden
aan de lokroep van het grote geld, aan
geboden door vastgoedbedrijven en
agroholdings, en bleven samenwerken.

Socialisme met dank aan
kapitalisme
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Enerzijds gebruikt de Russische com
munistische partij Lenin Sovkhoz
graag als schoolvoorbeeld voor de
deugden van het socialisme, maar Gru
dinin kreeg binnen de partij ook af te
rekenen met kritiek vanwege het kapi
talistische aspect van zijn landbouw
bedrijf. Zo’n infrastructuur als bij Lenin
Sovkhoz bouwen en onderhouden
vraagt uiteraard een enorm kapitaal.
Veel gelijkaardige bedrijven gingen
failliet door torenhoge schulden. Gru
dinin en zijn medeaandeelhouders
maakten handig gebruik van hun lig
ging en verkochten waardevolle grond
langs de ring van Moskou voor de
bouw van een IKEA-winkel, een win
kelcentrum en amusementspark. Gru
dinin benadrukt dat het bedrijf dan wel
de vorm mag hebben van een kapitalis
tische onderneming, toch een socialis
tische organisatie blijft. Zo zegt hij dat
aandeelhouders geen dividenden uit
gekeerd krijgen en dat de winsten geïn
vesteerd worden in sociale projecten
voor de buurtbewoners. n
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Pavel Grudinin, hoofdaandeelhouder
en al 22 jaar directeur van Lenin Sovk
hoz, is geen onbekende in Rusland. Hij
was in de communistische partij de
uitdager van Vladimir Poetin voor de
presidentsverkiezingen van maart
2018, maar moest de duimen leggen.

Lenin Sovkhoz heeft
zijn socialistische
gedachtegoed
kunnen bewaren.

Bo

Het bedrijf telt 500 melkkoeien en
2000 ha landbouwgrond, waarop je
naast akkerbouwteelten ook aardbeien,
fruit en bessen vindt. Dankzij de moge
lijkheden die het moderne kapitalisme
biedt, heeft Lenin Sovkhoz zijn socia
listische gedachtegoed kunnen bewa
ren. Rondom het bedrijf is een heuse
stad gebouwd, compleet met scholen,
kinderdagverblijven, een ziekenhuis,
enorme appartementsgebouwen, par
ken en restaurants. Zowel werknemers
van het landbouwbedrijf als buurtbe
woners met een toegangspasje kunnen
de faciliteiten gebruiken. De toegangs
poorten worden streng bewaakt, maar
zodra je binnen bent, waan je je in een
sprookjeswereld – kinderdagverblijven
gebouwd naar het voorbeeld van
Zwijnstein (het kasteel uit Harry Pot
ter), een school met de nieuwste snuf
jes, en overal waar je kijkt het logo van
de Lenin Sovkhozboerderij: de aardbei.

De vele kinderdagverblijven en appartementen zijn er ter beschikking van medewerkers van het landbouwbedrijf.

Ruslands grootste
melkveehouder
is een Duitser
Stefan Dürr was een van de eerste
Duitse investeerders die in 1994 de
stap gezet hebben naar de Russische
landbouw. Dat was een grote gok, want
in die tijd was de Russische economie
nog zeer onstabiel, maar vandaag runt
Stefan Dürr EkoNiva, een agroholding
met 25 vestigingen, 82.000 melkkoeien
en 582.000 ha landbouwgrond. Het
bedrijf is eveneens importeur van mee
dere mechanisatiemerken. Net als
Lenin Sovkhoz zet EkoNiva in op het
sociale aspect en investeert in onder
wijs, gezondheidszorg en huisvesting
van werknemers en buurtbewoners.
Door die sociale inzet werd Stefan als
buitenlander toch snel opgenomen in
de plaatselijke gemeenschap en ver
daarbuiten. Als Ruslands grootste
melkproducent en werkgever van bijna
14.000 medewerkers kreeg ook presi
dent Poetin hem in het oog. Dürr geeft
zelfs toe dat hij Poetin af en toe advies
geeft. Zo raadde hij hem aan om op de
westerse sancties te reageren met een
importban voor landbouwproducten.
Op YouTube vind je met de zoek
term ‘Putin’s farmer’ een videodocu
mentaire over Stefan Dürr.
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ger zeer vruchtbaar, maar de bodem
kwaliteit is aan het dalen, voornamelijk
door een gebrek aan wetgeving die de
bodem beschermt, een slecht bodem
beheer en een ondermaatse monito
ring van de bodemkwaliteit. Hetzelfde
geldt voor het milieu in Rusland. Het
gebrek aan voldoende wetgeving en
gepaste sancties leidt tot problemen

© ©NELE KEMPENEERS

co

py

rig

ht

Bo

e black soil region rond Voro
nezh, Belgorod, Kursk, Lipetsk,
Tambov en Krasnodar staat
bekend om haar vruchtbare, gitzwarte
bodem. Die kleur is wel niet per defini
tie een indicator van de vruchtbaarheid
van de bodem, maar is veeleer een
indicatie dat dit vroeger een bosrijke
omgeving was. De grond was er vroe

er

Nele Kempeneers

Streven naar een levende
bodem
Nick van Eekeren is bodemexpert bij
het Louis Bolk Instituut in Nederland.
Hij begon zijn presentatie met een ver
gelijking om het belang van het
bodemleven uit te leggen. “Voor elke
hectare grasland rekenen we op twee à
drie koeien die erop grazen, maar
onder de grond moet je voor de massa
van het bodemleven rekenen op het
equivalent van vijf koeien.” Met dat
bodemleven bedoelt Nick het geheel
van organismen die in de bodem leven,
of waarvan we in elk geval zouden wil
len dat ze daar leefden. Dat zijn bacte
riën, nematoden, schimmels, aardwor
men, micro-organismen … De plant,
zijn wortels en het bodemleven maken
deel uit van een zelfwerkend kring
loopsysteem dat elkaar nodig heeft om
optimale resultaten te behalen. “Een
levende bodem, die zichzelf reguleert
met een minimum aan input, moet het
doel zijn.”

De ene worm is de andere niet
Hoe grauwer de kiem van de worm, hoe dieper de gangen die hij graaft.

28

met afvalstortplaatsen, lozing van ver
vuilde stoffen in oppervlaktewater en
klimaatverandering. Wanneer we aan
Russische (landbouw)ondernemers
vroegen wat ze verstonden onder
duurzaamheid, kregen we vaak het
veelzeggende antwoord: “Een toerei
kend en stabiel inkomen voor deze
generatie en de volgende generaties.”
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De Russische landbouw beleeft een enorme groei en dat beïnvloedt
ook de bodem en het leefmilieu. Graszadenfabrikant Barenbrug
nodigde bodemexpert Nick van Eekeren uit in Rusland. Hij liet zijn
licht schijnen op wat er zich onder de grond afspeelt – iets waar we
doorgaans nog te weinig aandacht voor hebben.
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De waarde van je bedrijf
zit onder de grond
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Zo’n 15% van het bodemleven bestaat
uit aardwormen, in te delen volgens de
diepte waarop ze leven. De eerste groep
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zeer rijk bodemleven zitten. In veel
akkerbouwpercelen is dat niet zo. Daar
duurt het jaren voor het bodemleven
op een goed niveau zit.” Nick verwijst
naar onderzoeken die aantonen dat de
bodemstructuur en -kwaliteit over het
algemeen beter scoren bij blijvend en
tijdelijk grasland dan bij akkerbouw
percelen. Akkerbouwers die de
bodemkwaliteit willen verbeteren,
raadt hij aan om goed na te denken
over hun teeltrotatie en te kiezen voor
teelten met een sterke wortelvorming.
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De snelle groei van de Russische landbouw heeft een impact
op de bodemkwaliteit.
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kennen we het best: de roze regen
worm, die in de eerste centimeters
onder het oppervlak leeft en het meest
in contact komt met zonlicht. Maar de
wormen die we echt willen, zijn degene
die leven tot op een diepte van 20 cm
tot zelfs 3 meter. Deze wormen zijn
grauwer van kleur, bewegen trager,
leven langer en planten zich minder
snel voort. Ze zijn moeilijker aan te
trekken, maar in de bodem zijn ze van
onschatbare waarde voor een stabiel
bodemmanagement. De gangen die

deze dieren graven, zorgen voor een
goede infiltratie van water en voorko
men het dichtslibben van de bodem.

De ploeg aan de kant?
Maar hoe krijg je een goede bodem
kwaliteit? Niet-kerende grondbewer
king kan een deel van de oplossing zijn,
maar Nick is voorzichtig. “Wie nietkerend begint te werken, verwacht dat
het bodemleven het ploegen voor zijn
rekening neemt. Dat kan ook, maar
dan moet je al in een toestand met een

Betere bodem, beter ruwvoeder
Aangezien de productie van de dierlijke
zowel als de plantaardige sectoren in
Rusland hoge toppen scheert, is aan
dacht voor de bodemkwaliteit meer
dan ooit aan de orde. Zonder een stij
ging in de kwaliteit van het ruwvoeder
zal de melkveesector tegen zijn limie
ten botsen. Er is nog heel wat vooruit
gang te boeken in pensgezondheid en
langleefbaarheid van de melkkoeien.
Hoewel het gemiddelde aantal liters
per koe in de moderne bedrijven verge
lijkbaar is met de resultaten in het
Westen, ligt het proteïnepercentage er
nog te laag. Betere rantsoenen met
hoogwaardig en voldoende ruwvoeder
kunnen de sleutel zijn tot succes en
daarvoor kijken we eerst naar de
bodem. n
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Je kon in dit dossier kennismaken met enkele aspecten van de Russische landbouw, waar de productie op korte tijd
sterk gestegen is. Welke inspanningen doen zij voor het milieu en meer bepaald voor de bodemkwaliteit?
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“Bij niet-kerende
grondbewerking moet
het bodemleven in
jouw plaats ploegen.”
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