© SHUTTERSTOCK.COM

Dossier Lokale teelt
van peulvruchten

co

py

rig

ht

Bo

er

en

bo

nd

Na een aantal jaar van onderzoek en veredeling met onder meer soja
worden eiwitgewassen concreter, bij ons in Vlaanderen. In
Boer&Tuinder 14 kon je zelfs lezen dat ook het Vlaams beleid daarop
mikt. Begin deze maand richtte ILVO samen met het VIB de spin-off
Protealis op, met onder meer Boerenbond (AIF) als mede-investeerder. Deze onderneming mikt op duurzame en lokale teelt van peulvruchten. Naast soja krijgen bij ons in Vlaanderen ook kikkererwten
meer aandacht. Er zijn al landbouwers die dit gewas uitprobeerden,
net als enkele onderzoekers. We belichten de resultaten van een verkennende rassenproef van ILVO en Inagro.
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Is kikkererwt een potentieel
nieuw eiwitgewas voor
Vlaanderen?

paars, tot bruin of zwart). Deze laatste
rijpen vroeger af, hebben een hogere
opbrengst en zijn meer resistent tegen
droogte, vorst, mechanische beschadiging en insectenschade. Maar wegens
hun beperkte grootte worden ze minder gevraagd door de verwerkende
industrie en de consument. Desi-kikkererwten worden voornamelijk in
India geteeld, waar ze gesplit worden
om verder te verwerken tot dahl (soep).
In de rest van de wereld is voornamelijk het Kabuli-type gewenst.
Kikkererwt is een relatief laag gewas
(30-70 cm) dat in noordelijke regio’s
gezaaid wordt in het voorjaar, van
zodra de bodemtemperatuur 7 °C
bereikt. Het is een diepwortelend
gewas met een lange penwortel, waardoor het een betere droogtetolerantie
heeft in vergelijking met andere peulvruchten. Zoals andere peulvruchten
gaan kikkererwten een associatie aan
met stikstoffixerende bacteriën en
kunnen ze zodoende stikstof uit de
lucht aanwenden voor hun ontwikkeling. Kikkererwten kunnen tot 60-80%
van hun N-behoefte uit N-fixatie
halen. De huidige kikkererwtenrassen
zijn niet gedetermineerd. Dit wil zeggen dat de plant blijft groeien en blijft
bloemen en vruchten vormen zolang er
voldoende water, nutriënten, warmte
en licht zijn. De groei stopt pas als er ->
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Kikkererwten worden vaak gebruikt in Noord-Afrikaanse, oosterse en
Indiase gerechten. Ook zijn ze door hun veelzijdigheid niet meer weg te
denken uit de vegetarische keuken. Er bestaan twee types kikkererwten.
Behalve het Desi-type heb je het Kabuli-type dat ook in Europa wordt
geteeld. In het voorjaar van 2020 testten ILVO en Inagro enkele Kabulirassen uit in een eerste verkennende rassenproef.
Jana Baeyens, Gerda Cnops & Hilde Muylle, ILVO; Sophie Waegebaert & Jonas Claeys, Inagro
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eeuw. Canada zette zichzelf sinds 1997
op de kaart als kikkererwtenproducent, toen in de provincie Saskatchewan 11.000 ha kikkererwten werden
gezaaid. Sindsdien breidde het areaal
verder uit en werd onderzoek naar
teeltoptimalisatie ondersteund door
de Canadese overheid. Ook dichter bij
huis, namelijk in Frankrijk, steeg het
areaal kikkererwten de afgelopen
jaren sterk. In 2019 bereikte het al
36.000 ha. De productie vindt er voornamelijk plaats in het zuiden, maar
toch worden kikkererwten steeds
vaker met succes geteeld in noordelijke regio’s van Frankrijk.
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ikkererwt (Cicer arietinum) is
een peulvrucht die niet meer
weg te denken is uit het vegetarisch (en flexitarisch) dieet, omdat de
zaden een bron van plantaardig eiwit
zijn en een nutritioneel interessant
profiel hebben. Ze worden onder meer
verwerkt in hummus, vegetarische
burgers, salades, soepen, curries en
stoofpotjes. Jaarlijks wordt in Vlaanderen meer dan 9000 ton verwerkt en
deze hoeveelheid stijgt.

Kikkererwten in de wereld
Kikkererwten worden traditioneel
geteeld in semi-aride regio’s, in de
koelere en droge wintermaanden.
India is de grootste producent,
gevolgd door Australië en Turkije.
Maar tegenwoordig prijken ook meer
noordelijke landen – zoals Rusland en
Canada – in de top 10. Deze shift van
kikkererwtenteelt naar meer noordelijke regio’s startte reeds eind vorige

Teelt
Er zijn twee types. Kabuli-kikkererwten hebben relatief grote crèmekleurige zaden met een dunne witte zaadhuid. De Desi-types hebben kleinere
zaden met een dikke harde zaadhuid in
verschillende kleuren (van groen naar

Boer&Tuinder • 15 april 2021

27

van de kikkererwten.
Bij Inagro werden de zaden niet geïnoculeerd. Er werd gestreefd naar 60 kiemende zaden/m2. Terwijl de ILVO-percelen een startbemesting met 36
eenheden N kregen, werd bij Inagro niet
bemest. Kikkererwt is een nieuwe teelt
en bijgevolg zijn er nog geen gewasbeschermingsmiddelen erkend. Echter, via
een uitbreiding voor derden, konden op
de proefpercelen van ILVO en Inagro
gewasbeschermingsmiddelen toegepast
worden. Op beide locaties werd een
eenmalige herbicidenbehandeling toegepast na het zaaien. Het bij ILVO toegepaste herbicide veroorzaakte vergeling van het gewas, die enkele weken
zichtbaar bleef. Vervolgens werd de
onkruiddruk manueel onder controle
gehouden. Er werd ook een fungicide
ingezet om opbrengstderving te vermijden. Het oogsten gebeurde op beide
locaties op 2 september met een maaidorser. Vervolgens werden de kikkererwten gedroogd tot een vochtgehalte
van ±15%, waarna ze getrieerd werden
(= netto-opbrengst).
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associatie aangaan met kikkererwten
nog niet (voldoende) aanwezig zijn in
onze bodems, is het opportuun om de
zaden te inoculeren. Bij ILVO gebruikte
men LegumeFix, een peat inoculant van
Legume Technology. Ter controle werd
ook een niet-geïnoculeerd object met
het ras ‘Twist’ opgenomen in de proef.
Gedurende het groeiseizoen werd op
geregelde tijdstippen nagegaan of de
wortels ‘genoduleerd’ waren (wortelknobbeltjes vertoonden). Er konden
echter geen wortelknobbeltjes worden
vastgesteld, noch bij de controle, noch
bij het objecten met geïnoculeerde
zaden. Er werden dan ook geen significante verschillen in opbrengst waargenomen tussen het geïnoculeerde object
en de controle. De afwezigheid van
nodules kan te wijten zijn aan de startbemesting, die toegediend werd voor
de zaai, de zeer droge omstandigheden
net na het zaaien of aan het inoculatieproduct.
We plannen om dit inoculatie-experiment te herhalen in de komende seizoenen. Daarbij zullen we meerdere
producten testen. Want zoals ook bij
andere peulvruchten, zijn de weersomstandigheden en N-beschikbaarheid in
de bodem bij de start van de groei cruciaal om tot een goede nodulatie te
komen. Een goede nodulatie, die wijst
op een associatie tussen de peulvrucht
en stikstoffixerende bacteriën, is
gewenst om optimaal gebruik te
maken van het opbrengstpotentieel

Inoculatie van zaden
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De rassenproef werd aangelegd op
twee locaties: op lemig zand in Merelbeke (ILVO) en op zandleem in Beitem
(Inagro). Tabel 1 toont de rassen, de
zaaitijdstippen per locatie en ook de
opkomstpercentages.
Aangezien kikkererwten nog niet in
Vlaanderen geteeld worden en de specifieke bacteriële stammen die een

Jaarlijks wordt in
Vlaanderen meer dan
9000 ton kikkererwten
verwerkt.
28
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Opbrengstcijfers
Gemiddeld brachten de rassen 3,31
ton/ha op (netto), maar de opbrengstcijfers variëren sterk tussen ras, zaaitijdstip en locatie (tabel 2). We vermoeden dat het zaaitijdstip een grote
invloed had op de opbrengst. Bij de
eerste uitzaai (17 april) had het gewas
nog voldoende vocht om goed te kie-

Tabel 1. Rassen in proef en opkomstpercentages op
verschillende locaties en zaaitijdstippen
Locatie

Merelbeke (ILVO)

Beitem (inagro)

Zaaitijdstip

17 april

30 april

13 mei

Ras

Zaadhuis

Twist

TOP Semence (FR)

59

24

31

Flamenco

TOP Semence (FR)

68

45

29

Lambada

TOP Semence (FR)

64

Elixir

Semences de Provence (FR)

Eldorado

Semences de Provence (FR)

ASR 36116

Storm Seeds (BE)

ASR 19121

Storm Seeds (BE)

28
26
18

29

32

11
20
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een vorm van stress ontstaat, zoals een
periode van hitte of droogte. In semiaride regio’s sterft de plant af naarmate
het koele seizoen eindigt en de planten
langdurige hitte en droogte ondergaan.
Daarna kunnen de kikkererwten
gemakkelijk geoogst worden. In noordelijke regio’s sterft de plant niet af.
Het optimale oogstmoment vindt er
plaats wanneer de groei pauzeert na
een droge periode en de meerderheid
van de peulen rijp is.

er

Het blad, de bloemen en de vruchten
maken duidelijk dat we hier te maken
hebben met een vlinderbloemig gewas.
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Locatie

Merelbeke (ILVO)

Beitem
(Inagro)

Zaaitijdstip

17 april

30 april

13 mei

Twist

5,32

2,93

2,63

Flamenco

5,6

5,14

2,81

Lambada

4,55
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Tabel 2. Gemiddelde nettoopbrengst (ton/ha)

Ras

4,41

3,04

ASR 19121
Gemiddelde

2,51
2,38
2,48

Lokale verwerking van
kikkererwten

Kikkererwten kan je op verschillende manieren gebruiken:
onrijp, droog geoogste zaden in hun geheel of verder verwerkt tot voedingsproducten. Het meest gekende kikkererwtenproduct is hummus: een puree op basis van gekookte,
droog geoogste kikkererwten en sesamzaad. Daarnaast heeft
het kookvocht van kikkererwten (aquafaba) goede functionele eigenschappen, waardoor het multi-inzetbaar is in de
voedingsindustrie.
Binnen het Flanders’ FOOD-project CropExplore wordt deze
multi-inzetbaarheid nagegaan en worden nieuwe voedingstoepassingen van kikkererwten geëxploreerd (naast een
50-tal andere grondstoffen). Binnen dit project zoekt de Food
Pilot van ILVO nu samen met pastaproducent Pastati naar een
eiwitrijke glutenvrije vegan pasta op basis van, jawel, kikkererwten. In hetzelfde kader lanceerde Innovatiesteunpunt
recent een lerend netwerk met landbouwers en voedingsverwerkende bedrijven om hiermee lokaal aan de slag te gaan.
Wordt vervolgd!

© FOTO’S: ILVO

co

py

rig

ht

men en zich te installeren, terwijl bij de
volgende zaaitijdstippen (30 april en 13
mei) de zaden te kampen hadden met
extreme droogte, waardoor de opkomst
gering was (tabel 1). Ook het bodemtype kon een impact hebben op de ontwikkeling van de plantjes en bijgevolg
op de opbrengst.
Maar er waren ook duidelijke rasverschillen te bemerken. Het ras ASR
36116 bleek minder geschikt, dit reeds
vanaf de kieming. Flamenco, daarentegen, presteerde bij de beide zaaitijdstippen zeer goed in Merelbeke, met
een maximum van 5,6 ton/ha. Ook op
de proefvelden in Beitem behaalde dit
ras de hoogste opbrengst. Toch was die
opmerkelijk lager dan in Merelbeke.
Aanhoudende droogte, een verschil in
bodemtype, proefplotgrootte of eventueel duivenschade kunnen dit
opbrengstverschil in de hand hebben
gewerkt. Twist deed het goed bij de
eerste uitzaai (5,32 ton/ha), maar in de
tweede en derde zaai haalde dit ras
amper 50% van die opbrengst. Mogelijk valt dit te verklaren door de halvering van het opkomstpercentage bij de
latere zaaitijdstippen.
Het is ongetwijfeld al duidelijk dat je de
resultaten van deze proef voorzichtig
moet interpreteren. Het gaat om kleine
proefpercelen die goed onderhouden
konden worden. De resultaten in de
praktijk zullen naar verwachting lager ->

Op de Food Pilot van ILVO ontwikkelt men een eiwitrijke
glutenvrije pasta op basis van kikkererwten.
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Eldorado
ASR 36116
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2,29

Elixir
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betere opkomst hadden bij kieming,
ondanks de lage vochtigheid, en
waarom ze bijgevolg een hogere
opbrengst bereikten.
Uit figuur 2 blijkt dat de eiwitgehaltes
van de kikkererwten die geoogst werden op ILVO, schommelden tussen 19%
(Twist) en 24% (ASR 36116). Opvallend is dat de kikkererwten met een
lagere opbrengst (zaai 30 april of ras
ASR 36116), een hoger eiwitgehalte
bereikten. Dit fenomeen zien we wel
vaker bij peulvruchten. Vaak halen ze
een hoger eiwitgehalte bij lage
opbrengsten.

Het gewas al vrij kort voor de oogst. De kikkererwten zijn al duidelijk te
herkennen in de individuele peulen.

er

Eiwitgehalte (%)
26

liggen, en zoals al gesteld zijn er nog
geen gewasbeschermingsmiddelen
22
erkend.

Toekomstplannen

zaden hiervoor een indicatie (figuur 1).
De rassen Twist, Flamenco en ASR
36116 hadden gemiddeld een duizend20
korrelgewicht van 293 g. Elk ras
18 Kwaliteit: duizendkorrel
bereikte een gelijkaardig duizendkorrelgewicht over de twee zaaitijdstip16 gewicht en eiwitgehalte
De
verwerkende
sector
heeft
een
voorpen. De zaden van Flamenco hadden
14
keur voor grote kikkererwten met hoge een significant lager korrelgewicht dan
12
eiwitgehaltes. De grootte van de zaden
de zaden van de andere twee rassen.
10
werd (nog) niet bepaald. Wel geeft het
Dat de Flamenco-zaden kleiner zijn,
Twist
Twist
Flamenco
Flamenco
ASR 36116 ASR 36116
duizendkorrelgewicht
van
de
geoogste
verklaren waarom ze een
(30 april)
(15 mei)
(30 april)
(15 mei)
(30 april)kan mogelijk
(15 mei)
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Figuur 1. Effect van ras en zaaitijdstip op
duizendkorrelgewicht (Merelbeke, ILVO)

Figuur 2. Effect van ras en zaaitijdstip op
eiwitgehalte (Merelbeke, ILVO)
Eiwitgehalte (%)
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Twist
(30 april)

30

Een sluitend antwoord op de vraag of
kikkererwt een potentieel nieuw eiwitgewas voor Vlaanderen is, kunnen we
jullie nog niet geven. Toch vonden
ILVO en Inagro dit eerste experiment
veelbelovend. Ze gaan de mogelijkheden van deze nieuwe teelt verder verkennen binnen de operationele groep
‘KIK-LOVE: KIKkererwten-LOkaal
Vlaams Eiwit’. Heb je interesse om met
deze nieuwe teelt aan de slag te gaan?
Aarzel dan niet om contact op te
nemen met jonas.claeys@inagro.be. n

Twist
(15 mei)
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Flamenco
(30 april)

Flamenco
(15 mei)

ASR 36116
(30 april)

ASR 36116
(15 mei)

Twist
(30 april)

Twist
(15 mei)

Flamenco
(30 april)

Flamenco
(15 mei)

ASR 36116
(30 april)

ASR 36116
(15 mei)
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Jonas Aper (links) en
Benjamin Laga (rechts)
zetten samen hun
schouders onder Protealis.

Benjamin Laga, CEO van Protealis
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“Lokale sojateelt wordt
steeds interessanter”
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Vorige week werd, met de steun van Boerenbond en het Agri
Investment Fund (AIF), het nieuwe Gentse bedrijf Protealis boven de
doopvont gehouden. Deze spin-off van de onderzoeksinstituten VIB en
ILVO wil meer lokale, duurzame plantaardige eiwitten kweken. CEO
Benjamin Laga is blij met zijn nieuwe uitdaging. “Er is een groot
potentieel voor lokale eiwitten in Vlaanderen, zowel voor dierlijke als
voor menselijke consumptie”, klinkt het.
Nele Kempeneers

V

ia het Agri Investment Fund
(AIF) investeert Boerenbond in
tal van pioniersprojecten die de
land- en tuinbouw moeten verduurzamen en versterken. Vaak zijn dit opkomende, beloftevolle ondernemingen die

net dat extra duwtje nodig hebben. Het
gaat bijvoorbeeld om projecten zoals de
ontwikkeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen, nieuwe en sterkere fruitrassen, onderzoek naar vooruitstrevende dierengeneeskunde en

vaccins …. en, in het geval van Protealis,
over de zoektocht naar meer plantaardige eiwitbronnen. We voelden CEO
Benjamin Laga aan de tand over zijn
nieuwe uitdaging en polsten naar de
toekomst van sojateelt in Vlaanderen.
Hoe kwam je bij Protealis terecht?
“Ik ben landbouwingenieur van opleiding en studeerde af in 1996. Ik heb
jarenlang in het plantenonderzoek
gewerkt bij verschillende toonaangevende bedrijven zoals Bayer en BASF.
In de beginjaren van mijn carrière was
ik als geneticus bezig met koolzaadveredeling en onderzoek naar plantziekten, maar later evolueerde ik naar ->
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Protealis is nog maar net van start gegaan, maar heel wat andere spelers zijn
al geruime tijd met onderzoek en proefvelden bezig.
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Waarom is die coating rond sojazaden
zo belangrijk?
“Soja is een vlinderbloemige die stikstof
uit de lucht haalt en in de bodem bindt.

een zeer rendabele teelt voor de
Vlaamse landbouwer. De marktvraag is
er alvast. Belangrijk is ook om te kijken
naar de wereldmarkt. Er wordt verwacht dat de sojaprijs de komende tijd
zal stijgen. De varkenspest in China
heeft de vraag naar soja de laatste jaren
doen dalen, waardoor er veel goedkope
Amerikaanse soja naar Europa kwam.
Eens de Chinese vraag weer aantrekt,
zullen de Europese boeren dat in hun
portemonnee voelen. Het wordt voor
landbouwers dus steeds interessanter
om zelf aan eiwitproductie te doen.
Hopen dat het nieuwe GLB ook subsidie zal voorzien voor lokale eiwitproductie, dat kan een extra stimulans zijn.
Naast natuurlijk het feit dat soja een
echte bodemverbeteraar is.”
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Is er op het vlak van opbrengst nog een
lange weg te gaan?
“Het is momenteel al goedkoper voor
de landbouwer om zelf soja te telen
dan om er aan te kopen, maar je moet
natuurlijk vergelijken met de opbrengst
die je zou kunnen hebben wanneer je
een ander akkerbouwgewas zou telen,
en dan schiet soja vandaag nog vaak
net tekort. We moeten naar een
opbrengst van 3 à 3,5 ton per hectare
om competitief te zijn met teelten als
korrelmais of wintergerst. Maar onze
ambitie ligt hoger: als we 4 ton per
hectare kunnen halen, wordt soja echt

Bo

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen
voor deze start-up?
“We willen het potentieel van peulvruchten aanboren door nieuwe en rendabele sojarassen met hoog eiwitgehalte te ontwikkelen die aangepast zijn
aan onze bodem en klimaat. Er zijn al
twee sojarassen die op de rassenlijst
staan, maar deze zaadproductie moet
nog opgeschaald worden. Protealis heeft
momenteel twee grote uitdagingen:
enerzijds de opbrengst van Vlaamse
soja verhogen, anderzijds de coating die
rond de zaden zit verbeteren.”

Daardoor hoef je als landbouwer geen
extra stikstofbemesting meer te geven
en zorgt de teelt ook voor een verbetering van de bodem. Maar het binden van
die stikstof kan enkel als de juiste bacteriën in de bodem aanwezig zijn. Omdat
de bacteriën die de sojaplant nodig
heeft hier niet van nature in de bodem
voorkomen, brengen we deze in met
behulp van het inoculum dat we rond de
zaden aanbrengen. De juiste coating
vinden die optimaal in onze bodem
werkt is een zaak, ervoor zorgen dat
deze in goede conditie blijft wanneer
het zaad wordt gestockeerd voor verkoop is een ander belangrijk aspect.”
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managementfuncties met wereldwijde
verantwoordelijkheid. Maar toch bleef
ik altijd dromen om zelf meer ondernemend te zijn en een bedrijf op te
richten dat door vernieuwing meehelpt timmeren aan de verdere verduurzaming van de landbouw. Het
dossier rond de lokale eiwitproductie
heeft me altijd geïnteresseerd, dus toen
ik de kans kreeg om Protealis te helpen
opstarten en de overstap te maken heb
ik niet getwijfeld.”

Kijken jullie qua afzet van soja naar
veevoeder of eerder naar menselijke
consumptie?
“Beide. De berekeningen voor rentabiliteit voor landbouwers die we maakten zijn gebaseerd op afzet voor veevoeder, maar er zijn zeker ook heel wat
mogelijkheden voor menselijke voedingsproducten. In dat laatste geval
moet de soja wel van superieure kwaliteit zijn met een proteïnegehalte van
minstens 42%. Dan krijgt de landbouwer daar ook nog een extra premie
voor. We zitten nu net op die cruciale
grens, maar we verwachten dit binnenkort zeker te kunnen halen. Vanuit de
verwerkende sector is er in elk geval
veel interesse.”
Waar kunnen geïnteresseerde landbouwers hun licht opsteken?
“Protealis is nog maar net van start
gegaan, maar heel wat andere spelers
zoals Arvesta, ILVO, VIB, Inagro … zijn
al geruime tijd met onderzoek en
proefvelden bezig. We bouwen verder
op de kennis die er al is, en zullen de
landbouwers binnenkort verder op de
hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen via onze website www.protealis.com.” n

