ONTDEK SOJA

Samen pionieren voor landbouw en klimaat
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ILVO en Arvesta zoeken landbouwers met goesting
en lef om te pionieren in soja
De landbouw heeft nood aan nieuwe oplossingen. Na zeven jaar
onderzoek door ILVO en Arvesta wordt het potentieel van soja stilaan
duidelijk. Soja is een beloftevolle nieuwe teelt met voordelen voor
klimaat en milieu, hoewel er nog enkele teelttechnische knelpunten
aangepakt moeten worden.
Daarom gaan ILVO en Arvesta op zoek naar Vlaamse akkerbouwers die samen willen pionieren, voor landbouw én klimaat.
Met de campagne ‘Ontdek Soja’ willen we de introductie van soja in
Vlaanderen versnellen. Soja biedt veel potentieel voor de landbouw
maar om een nieuwe rendabele keten voor soja als humane voeding
op gang te brengen moeten we het areaal vergroten.
Daarom bieden ILVO en Arvesta een unieke kans om mee te stappen
in deze campagne, soja-onderzoekers zij aan zij met landbouwers.
Beide ondernemingen engageren zich tot intensieve teeltbegeleiding
met geschikt zaad en gegarandeerde afzet.
Beschik je over een perceel in je teeltrotatie waarop je iets
nieuws wil proberen? Word sojapionier en stap mee in onze
campagne ‘Ontdek Soja’.

Interesse?
Neem contact op met ILVO via
communicatie@ilvo.vlaanderen.be. Je wordt snel
gecontacteerd voor meer info.
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Soja?
Soja is een subtropisch eenjarig vlinderbloemig gewas. De bonen van
de plant bestaan voor +- 20% uit olie en +- 80% uit droge stof,
waarvan ongeveer de helft eiwitten zijn. Wereldwijd is het een van
de belangrijkste gewassen, met Zuid-Amerika en de VS als grootste
producenten. Soja-olie is de meest geconsumeerde plantaardige olie
wereldwijd, met schroot als bijproduct dat een bestemming krijgt als
krachtvoer in de veehouderij.

»»
»»
»»

Oorsprong: China
Productie: 340 miljoen ton (2016, FAO)
Areaal: 120 miljoen ha (8% landbouwareaal)

Wereldhandel in soja.
Donkergroen= export, lichtgroen = import.
(Soja barometer 2014)

Soja is een populair gewas omdat
de bonen enerzijds een hoog eiwitHoog eiwitgehalte
gehalte hebben en anderzijds een
Goede eiwitsamenstelling
goede eiwitsamenstelling. Van alle
plantaardige eiwitten is soja een van
de weinige die alle essentiële aminozuren bevat. Daarenboven is soja
goed verteerbaar en rijk aan vitaminen en mineralen.

»»
»»

90% van de sojabonen wordt geperst tot olie
10% wordt verwerkt als volledige boon
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Waarom Vlaamse Soja?
De vraag naar lokale, ggo-vrije soja in Europa neemt toe, uit economische en duurzaamheidsoverwegingen. Enerzijds wil Europa om
strategische redenen minder afhankelijk zijn van de import van soja.
Anderzijds zoekt het een alternatief voor Zuid-Amerikaanse soja,
gezien de grootschalige ontbossing die de teelt daar met zich meebrengt.
In Vlaanderen staat de sojateelt nog in zijn kinderschoenen, maar na
7 jaar onderzoek is het potentieel duidelijk:

Technisch haalbare teelt voor Vlaanderen

Alle schakels uit de sojaketen zijn aanwezig

Soja past in een ruime teeltrotatie

Soja is een veerkrachtig gewas

Soja is een duurzame teelt
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Technisch haalbare teelt
Met de juiste teelttechnieken en aangepaste rassen die beter bestand
zijn tegen gematigde klimaatomstandigheden zijn onderzoekers
erin geslaagd om soja volledig te laten rijpen in Vlaamse omstandigheden.

»» Klimaat: soja kan kiemen vanaf een bodemtemperatuur van 10°.
»» Bodem: ideaal is een luchtige bodem die snel opwarmt met hoge

watercapaciteit. Bodemvochtgehalte van min. 50%, bodem pH
tussen 5,5 en 7. Een algemene lage onkruiddruk is vereist, in het
bijzonder van melganzenvoet.

»» Zaaitijdstip: eind april tot eind mei. Soja mag niet opkomen

voor de IJsheiligen, want de jonge kiemplant is gevoelig voor
koude en vorst. Het duurt +- een week van zaai tot opkomst.

»» Oogsttijdstip:

Tussen half september en half oktober. Soja
wordt geoogst bij een vochtgehalte van 20% of minder.

»» Mechanisatie:

slechts kleine aanpassingen nodig aan een
klassiek machinepark. De Afstelling van de machines wordt begeleid door Arvesta.

Algemene vuistregel
Waar korrelmaïs goed presteert zal ook soja het goed
doen.
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! AANDACHTSPUNT: Gebrek aan ervaring met de teelt
Er zijn weinig landbouwers in Vlaanderen die ervaring hebben met
soja. Net daarom willen ILVO en Arvesta het onderzoek verruimen
naar praktijkbedrijven.

TeeltBEGELEIDING
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De deelnemende landbouwbedrijven worden intensief
begeleid door experts van ILVO en Arvesta, van zaai tot
en met afzet, zowel individueel als gezamenlijk. Arvesta
zorgt voor levering van kant-en-klaar zaaigoed, naoogstverwerking, opslag en tot slot levering van de geoogste
bonen aan de voedingsfabriek. Deelnemende landbouwers
sluiten daarvoor met Arvesta een contract af.

“

Dankzij een nauwe samenwerking tussen onderzoekers, teeltadviseurs en
collega-sojapioniers willen
we ervoor zorgen dat meer
landbouwers de ‘sojastiel’
in de vingers krijgen en
zelf feedback krijgen van
wie uiteindelijk met de
teelt aan de slag moet - de
landbouwers zelf.
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Aanwezige sojaketen
Alle schakels uit de sojaketen zijn in Vlaanderen of in de omliggende regio’s aanwezig: telers, ophaal- en zuiveringsbedrijven, humane
voedingsproducenten, crush-bedrijven, verwerkers van plantaardige
oliën en vetten, diervoederproducenten, retail, veredelingsbedrijven.

! AANDACHTSPUNT: Kwaliteit
Om rendabel te zijn moeten de sojabonen verkocht worden aan de
prijzen voor humane voeding. Maar de kwaliteitseisen zijn hoog en
blijken in de praktijk soms moeilijk haalbaar.
Kwaliteitseisen voedingsindustrie

Eiwitgehalte van 42%
Geen breuk
Geen onzuiverheden
PRijsgarantie

Indien, ondanks het correct opvolgen van het teeltadvies,
een lot afgekeurd wordt voor humane consumptie en
gevaloriseerd wordt aan de lagere prijzen op de voedermarkt, dan past ILVO het verschil in prijs bij. Deelnemende landbouwers ontvangen dus de actuele prijs voor
soja op de humane voedingsmarkt.
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Soja
voor humane
consumptie vergt een
eiwitgehalte van meer dan 42%.
Naast het ras speelt de beschikbaarheid van stikstof hierbij een belangrijke
rol. De aanwezigheid van wortelknobbeltjes op de wortels van de sojaplanten
geeft een goede indicatie of er voldoende stikstof beschikbaar komt.
Enkel wanneer die te weinig aanwezig zijn, kan een extra stikstofgift noodzakelijk
zijn.
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Teeltrotatie
Soja kan ingepast worden in een brede teeltrotatie en kan op die
manier bijdragen aan de vereiste gewasdiversificatie binnen het GLB.
Het is een interessante voorvrucht gezien soja een goed doorwortelde bodem achterlaat die stikstof levert aan het volggewas. Zo kunnen bij dat volggewas hogere opbrengsten gerealiseerd worden. Soja
wordt best na maïs, tarwe of gerst gezet en niet na aardappelen, andere peulvruchten of koolzaad of zonnebloemen waar Sclerotinia op
aanwezig is. Dit voor een optimaal nutriëntenverbruik en om besmetting met gemeenschappelijke bodempathogenen te vermijden. Het
aanleggen van een vals zaaibed wordt sterk aanbevolen. Ook wat de
spreiding van arbeid en het gebruik van machines op landbouwbedrijven betreft, is soja gemakkelijk in te passen in de bedrijfsvoering.

! AANDACHTSPUNT: Onkruidbestrijding
Soja heeft een trage jeugdgroei waardoor onkruidbestrijding belangrijk is, maar zoals altijd voor een nieuwe teelt zijn slechts een beperkt aantal middelen erkend. Daardoor kunnen problemen ontstaan
met onkruiden (o.a. melganzenvoet of aardappelopslag).
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“

Door het beperkt aantal herbiciden dat
toegelaten is kunnen problemen ontstaan met onkruiden. Het is daarom
belangrijk om soja te telen op een perceel met een lage onkruiddruk en niet
in een rotatie na aardappelen.
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Veerkrachtig gewas
Soja is een veerkrachtig gewas dat goed bestand is tegen stressfactoren en goed presteert onder verschillende groeiomstandigheden.
Zo blijkt uit onderzoek dat soja goed bestand is tegen natte periodes maar dat ook na een lange droogte opbrengstverliezen beperkt
blijven. Soja is bovendien een gewas dat gemakkelijk gaten in een
perceel (bv. veroorzaakt door slechte opkomst of vogelschade) kan
compenseren. Waar de planten meer plaats hebben, groeien ze forser
en ontwikkelen ze meer peulen.

! AANDACHTSPUNT: Wildschade
De zaden en jonge kiemen van soja zijn erg in trek bij wilde dieren.

”
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Wanneer de kiemen
opkomen is het opletten geblazen voor duiven
en kraaien. Intensief afwisselen
tussen klassieke afschrikmethodes
zoals vogelverschrikkers en een
verhoogde waakzaamheid zijn
aangewezen. In een latere fase
vormen hazen en konijnen
een probleem.
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Soja haalt stikstof uit de lucht en draagt zo zijn steentje bij in het
verbeteren van onze luchtkwaliteit. Die stikstof kan de plant dan benutten voor zijn groei, wat er dus ook voor zorgt dat het gewas minder kunstmest nodig heeft. Door soja lokaal te telen, wordt Vlaanderen
tot slot minder afhankelijk van import uit Zuid-Amerika, waar bos
gekapt wordt om plaats te maken voor plantages. Bij het kappen van
dat bos komen massale hoeveelheden CO2 vrij. Inzetten op lokale
teelt van soja is dus een klimaatvriendelijke maatregel.

“

Doordat soja stikstof in de
bodem achterlaat behoeft
het gewas niet alleen zelf
weinig kunstmest, maar
zorgt het er ook nog eens
voor dat het volggewas
minder bemesting nodig
heeft. Dat is twee keer winst
voor het milieu.

”
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Kostenraming
Kosten (*)

in €/ha

Grondbewerking, zaaien & oogsten

385,00

Zaden + innoculant, gewasbescherming
& bemesting
TOTAAL

535,00

920,00

Opbrengsten
Op basis van 3 ton/ha netto en prijs soja humane
consumptie, inclusief opstartpremie
TOTAAL
1.350,00
(*) exclusief kosten grond(huur) en kosten transport naar losplaats
(Landen)
Prijs voor voeder vs humane voeding
De prijs voor soja op de voedermarkt is rechtstreeks gelinkt aan de
wereldmarktprijs (quotering CBOT) en die markt is uiterst volatiel ten
opzichte van de prijs voor niet-ggo voor humane consumptie. Hierdoor is de prijs voor soja als voeder moeilijk op voorhand te voorspellen. Reken echter zeker een verschil van 200 à 300 euro per ton
als soja op de voedermarkt verkocht wordt. Daarom voorziet ILVO in
het kader an deze campagne een prijsgarantie (zie pagina 6).
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Opbrengsten ILVO Proefvelden
Op ILVO proefvelden worden sinds 2012 verschillende sojarassen gescreend naar o.a. hun vroegrijpheid, opbrengstpotentieel en eiwitgehalte. In onderstaande tabel staan gemiddelde waardes per jaar
weergegeven voor de 25% beste rassen.
Hou er rekening mee dat deze opbrengstcijfers afkomstig zijn van
proefvelden. Op praktijkpercelen zijn opbrengsten 10 tot 20% lager
door o.a. onkruiddruk, structuurschade op kopakkers en sproeisporen.
Jaar

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 periode
20122018

Vochtgehalte
20
bij oogst (in %)
Opbrengst
3,4
(bij 15 % vocht;
ton/ha)
Eiwitgehalte
(in %)

19

23

19

17

16

17

18

3,4

3,4

3,1

5,0

4,3

2,9

3,6

42,8

38

42,8

39,9

40,9 38,1

40,2 36,8

Uit deze resultaten kan je opmerken dat soja goed bestand is tegen een nat voorjaar (2016), maar ook in lange, droge periodes (2017
en 2018) groeien de sojaplanten lang door en blijven ze groen. Opbrengstverliezen door de droogte zijn in 2017 voor soja beperkt gebleven, terwijl andere gewassen zoals maïs en aardappelen zeer sterke
verliezen kenden.
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Waarom pionieren in soja?
Heb je goesting en lef om te pionieren in een beloftevolle nieuwe teelt?
Soja levert je:

Gewasdiversificatie
Duurzame teelt
Interessante voorvrucht voor volggewas
Positief imago
Wat wij van jou verwachten:

Motivatie
2 of 3 ha luchtige grond met goede waterbalans en lage onkruiddruk
Bereid tot samenwerking en overleg: adviezen volgen
Ervaring met verschillende gewassen
Wat je van ons mag verwachten:

Bestelling kant-en-klaar zaaigoed
Gratis teeltbegeleiding door ILVO of Arvesta expert
Gratis afstellen oogstmachine
Na-oogst-verwerking, opslag en afzet
Kwaliteitstoeslag: je ontvangt de actuele sojaprijs voor humane voeding
meld uw interesse via ILVO

Contacteer ILVO via communicatie@ilvo.vlaanderen.be. Je
wordt snel gecontacteerd voor een selectiegesprek. Voor
midden oktober weet je of je aan de campagne kan deelnemen en een van de eerste sojapioniers wordt in Vlaanderen.
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Instituut voor Landbouw-, Visserijen Voedingsonderzoek
Burg. Van Gansberghelaan 92
9820 Merelbeke - België
T +32 (0)9 272 25 00
ilvo@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be

Verantwoordelijke uitgever: ILVO 14

Philipssite 5, bus 3
3001 Leuven - België
T +32 (0)16 24 26 26
info@arvesta.eu
www.arvesta.eu

