INFOGRAPHIC SOJA

Nood aan Europese
soja blijft zeer groot
De nood aan eigengeteelde soja is groot in
Europa. Ondanks een kleiner areaal ‘pionierssoja’ doordat de opbrengst achterbleef,
blijven er kansen voor een rendabele teelt.
De veredeling in de maisteelt naar hogere
opbrengsten heeft er ook jaren over gedaan.
TEKST GUY NANTIER

D
Soja kent een
makkelijke
teelttechniek, is
een veerkrachtig
gewas en is goed
tegen warmte en
droogte bestand

e sojateelt is relatief jong in Noord-Europa. Sinds
2011 werd er gestart met de veredeling van het
gewas in Nederland en Vlaanderen. Volgens het
Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
bedroeg het areaal soja in Nederland in 2020 zo’n 132
hectare. Dat is mĳlenver van de beoogde 10.000 hectare
‘nedersoja’ die voercoöperatie Agrifirm en de nationale
en provinciale overheden in 2016 nastreefden. Die hectaren soja zouden in het bouwplan van akkerbouwers de
zomertarwe vervangen.

Klein duimpje Europa
In België is het pionieren met soja gestart in 2012. Het
areaal in 2020 bedroeg 91 hectare. In Vlaanderen zou
volgens het ILVO een rendabele sojateelt vooral ten koste
gaan van het areaal korrelmais (–3,8%), wintergerst

(–0,7%) en wintertarwe (–0,6%). Op Europese schaal
(EU-28) is de sojateelt met 900.000 hectare in 2019 marginaal ten opzichte van de wereldspelers. Brazilië verbouwde zo’n 35 miljoen hectare, de Verenigde Staten
31 miljoen hectare en Argentinië zo’n 18 miljoen hectare. In Europa zĳn de grote spelers Italië met 273.000
hectare, Frankrĳk 164.000 hectare en Roemenië met
145.000 hectare.
Tien procent van de wereldproductie, of 34,4 miljoen
ton soja, komt jaarlĳks naar de Europese Unie. Daarvan
is 14 miljoen ton in de vorm van sojabonen en 30,9 miljoen ton in de vorm van sojaschroot.
Nederland voerde in 2019 ongeveer 4 miljoen ton sojabonen en 2,5 miljoen ton sojaschroot in. Voor België was
dit ‘slechts’ 0,5 miljoen ton sojabonen en 1,3 miljoen ton
sojaschroot (FAOstat, 2019).
Maar de invoer geschiedt niet alleen in de vorm van
ruwe bonen en schroot. Er is ook nog de invoer van olie,
bio-diesel of soja verwerkt in voedingsproducten. De
omvang van de ‘soja-import’ is dus groter, maar niet zo
evident te becĳferen.

Minimaal 3,5 ton opbrengst nodig
Ondanks dat soja een makkelĳke teelttechniek kent, een
veerkrachtig gewas is en goed tegen warmte en droogte
bestand is, is de ontoereikende financiële opbrengst,
naast de late afrĳping, wellicht de hoofdreden waarom
de teelt niet van de grond komt.
In de aanvangsjaren was de gemiddelde opbrengst 2,5
ton per hectare. In 2020 – na negen jaar van veredeling
– bedroeg de opbrengst zo’n 3 ton. Ter vergelĳking: de
veredeling van mais kende – na de introductie midden
jaren zestig van de vorige eeuw – een progressie van 1,6
procent droge stof per jaar. Van 1992 tot 2018 steeg de
drogestofopbrengst met 42 procent (bron: WUR, Handboek snĳmais 2020).
Om de teelt rendabel te krĳgen is minimaal 3,5 ton
nodig en moet het nettosaldo meer zĳn dan graan of
zo’n 1000 euro per hectare. Soja is voorlopig blĳven
steken op 500 à 600 euro per hectare.

Ingekuilde soja mogelijk oplossing
Sojabonen vormen momenteel de basis voor een aantal
humane voedingsproducten. Het restproduct uit het
persen van de bonen – het sojaschroot – gaat daarna
naar de veevoederindustrie.
Het inkuilen van soja als groene plant vormt een optie
voor de veehouderĳ. Sojakuil is in regio’s zoals het
noorden van de Verenigde Staten en Oost-Canada een
gangbare praktĳk. De mogelĳkheden van sojakuil
in Vlaanderen worden momenteel onderzocht door
ILVO en Hogent. l

18

veeteeltvlees MAART 2021

VV03-InfographicKosten.indd 18

08-03-21 11:50

