
D e  M o l e n a a r  n r . 1 2  2 5  a u g u s t u s  2 0 1 722 23

De productiviteit van soja in de Donauregio ligt gemiddeld op 

slechts 2,51 ton per hectare. Dragos Dima van Donau Soja 

gelooft echter in soja uit deze regio. “De soja is gewaarborgd 

non-gmo en van goede kwaliteit. Wij willen Europa in 2025 voor 

50 procent van soja voorzien. Er is immers nog veel potentieel. 

De productiviteit kan omhoog en er is nog 1,8 miljoen hectare 

braakland beschikbaar in de Donauregio.”

De Balkanlanden lenen zich – wat 

weersomstandigheden en bodem 

betreft – goed voor de productie van 

soja. Vooral de Donauvallei en de 

Donaudelta zijn geschikt. In totaal zes-

tien Donaulanden zijn betrokken bij het 

initiatief Donau Soja, die de productie 

van non-gmo-soja promoot en coördi-

neert. Samen produceren de landen 4,14 

miljoen ton soja op 1.640.000 hectare. 

Dat betekent gemiddeld 2,51 ton per 

hectare. De productiviteit is dus laag en 

het transport naar West-Europa is ook al 

niet voor de hand liggend. De dynamiek 

in de regio is echter groot.  

Donausoja

Roemenië is met 262.000 ton sojabonen 

de derde grootste EU-producent van 

soja, na Italië en Frankrijk. Het land is 

gangmaker in de Donau Soja Association, 

die werd opgericht in 2012. De initia-

tiefnemers wilden in de eerste plaats 

samenwerking om een onderzoekspro-
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Roemenië heeft potentie voor miljoen hectare soja

Donausoja als 
alternatief

>>>

gramma en communicatieplatform op te 

starten en daarnaast investeren in de 

kwaliteit van non-gmo-sojaproductie. 

De focus lag aanvankelijk op Kroatië, 

Servië, Hongarije en Roemenië. Vandaag 

de dag telt de Donau Soja Association 

zestien landen: Oostenrijk, Bosnië-

Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, 

Duitsland, Hongarije, Italië, Moldavië, 

Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, 

Slovenië, Zwitserland en Oekraïne. 

Leden zijn zowel sectororganisaties als 

overheidsinstellingen.

Opvallend is dat Italië wel en Frankrijk 

(nog) geen lid is. De Donau Soja 

Association wil een alternatief bieden 

voor de noodzakelijke import van soja 

uit de VS en Zuid-Amerika. In 2012 

moest de EU 33 miljoen ton sojabonen 

invoeren (in het seizoen 2015-2016 was 

dat zelfs 14,6 miljoen ton plus 19,9 mil-

joen ton sojameel voor diervoeding), 

terwijl in de EU slechts 1 miljoen ton 

werd geproduceerd. Bovendien is 95 

procent van de geïmporteerde soja 

gmo-soja. Daartegenover staat dat vol-

gens de Donau Soja Association er heel 

wat potentieel is in Europa. In 2015 

werden in de EU iets meer dan 2 mil-

joen ton sojabonen geproduceerd en 

11,25 miljoen ton sojameel. Vandaag 

produceert de Donau Soja Association 

2,51 miljoen ton.

De belangrijkste doelen van de Donau 

Soja Association zijn dus gmo-vrije soja 

te bieden, een goed werkende Europese 

sojaproductieketen tot stand te bren-

gen, een onderzoeks-, zaadteelt- en 

controleprogramma op poten te zetten 

en uiteraard de afhankelijkheid van 

import van de noodzakelijke eiwitten te 

reduceren. Het levert alle producenten 

die Donausoja in voeding of veevoeding 

gebruiken een certificering op. In juli 

2017 ondertekenden veertien EU-landen 

de Donau Soja Declaration om politieke 

ondersteuning te geven aan het initia-

tief.

Vraagtekens

Er blijven nog wel wat vraagtekens. 

Daarop ging Dragos Dima (regio-direc-

teur van Donau Soja) in voor Roemenië, 

Bulgarije en Moldavië tijdens een pers-

reis van het European Network of 

Agricultural Journalists (ENAJ) naar de 

Donaudelta in Roemenië. 

De productiviteit van Donausoja ligt 

gemiddeld op slechts 2,51 ton per hecta-

re. Italië en Servië scoren het hoogst 

met respectievelijk 3,43 en 3,49 ton per 

hectare. Roemenië haalt voorlopig nog 
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>> Donausoja als alternatief

Akkerbouwbedrijf Agricost teelde het laatste seizoen op 17 procent van het areaal (9198 hectare) soja.

Lucian Buzdugan: “Ik moet vijf herbiciden gebruiken, waaronder glyfosaat, wat voor gmo-soja niet nodig is.”

maar 1,88 ton per hectare. Op dat punt 

is zeker nog een hele weg af te leggen. 

Dima gelooft echter in de Donau Soja, 

omdat de soja gewaarborgd non-gmo is 

van goede kwaliteit. De prijs wordt 

gebaseerd op 44 procent eiwit. 

Bovendien moet Europese soja ook een 

belangrijke besparing opleveren van 

CO2-uitstoot. “Wij rekenen op de duur-

zaamheidseisen van de consument en 

het streven naar een eigen, kwaliteits-

volle Europese sojaketen. Wij willen 

Europa in 2025 voor 50 procent van soja 

voorzien. Er is immers nog veel potenti-

eel. De productiviteit kan nog omhoog 

en er is nog 1,8 miljoen hectare braak-

land beschikbaar in de Donauregio. 

Voorlopig zijn onvoldoende kennis en 

beperkte beschikbaarheid van zaden 

nog handicaps.” Vandaag gaat de 

Donausoja naar tal van voedings- en 
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Roemeense landbouw

Roemenië grenst aan de Zwarte Zee, Hongarije, Bulgarije, Servië, Oekraïne en Moldavië. De 

Donaudelta en de haven van Constanza, vormen een belangrijke ruggengraat voor de economie en 

de landbouw. In 2007 werd Roemenië lid van de EU. Dat zorgde voor belangrijke economische en 

sociale veranderingen. Aanvankelijk werd er, mede wegens de landbouwmogelijkheden, veel geïn-

vesteerd vanuit het buitenland. Met de economische crisis vloeide dat kapitaal weer weg. Vanaf 

2011 is er weer economische groei.

De landbouw, vooral de graanteelt, zit duidelijk in de lift, alhoewel nog 92,2 procent van de 3,6 

miljoen landbouwbedrijven kleiner zijn dan 5 hectare. In totaal werkt een kwart (2,1 miljoen men-

sen) van de actieve bevolking in de landbouw. In Roemenië is 14,6 miljoen hectare landbouwareaal 

in gebruik, 9,4 miljoen hectare daarvan voor akkerbouw. Granen, vooral mais en tarwe, worden 

geteeld op 5,4 miljoen hectare van het akkerbouwareaal. De grote akkerbouwbedrijven bevinden 

zich vooral in het zuiden, bij uitstek in de Donauvallei en -delta. De gewasproductiviteit is de laat-

ste twintig jaar sterk gestegen: van 1,643 ton in 2007 naar 3,53 ton per hectare in 2015. Wat de 

dierlijke productie betreft is rundvee (vooral melkvee) het belangrijkst, gevolgd door varkens, 

pluimvee, schapen en geiten.

De landbouw is verantwoordelijk voor 4,8 procent van het Roemeense BNP, dat is het hoogste per-

centage in de EU (gemiddeld 1,3 procent). Akkerbouw en tuinbouw waren samen goed voor een 

productiewaarde van 9,689 miljard euro (of 71 procent). Granen zorgden voor 32,5 procent van de 

gewasproductiewaarde, industriële gewassen voor 13,6 procent. 

Met 1,95 miljoen ton zonnebloemzaad is Roemenië de grootste EU-producent. Voor mais staat het 

met 10 miljoen ton op de tweede plaats, voor tarwe met 8,3 miljoen ton op de vijfde plaats, voor 

sojabonen met 262.000 ton op de derde plaats en voor koolzaad met 1,33 miljoen ton op de vierde 

plaats. Al is Roemenië de zevende exporteur van mais ter wereld en de negende exporteur van 

tarwe, toch heeft het een licht negatief handelssaldo voor landbouw- en voedingsproducten. Het 

exporteerde in 2016 landbouw- en voedingsproducten voor 6,196 miljard euro, maar moest voor 

6,608 miljard landbouw- en voedingsproducten invoeren. De Roemeense zelfvoorzieningsgraad 

bedraagt dus 94 procent.

veevoedingsbedrijven in heel Europa.

Dima wijst erop dat de samenwerking op 

het vlak van wetenschappelijk onder-

zoek, zaadproductie en kennis moet lei-

den tot een betere en hogere productie 

en dus meer Europese non-gmo-soja en 

minder afhankelijkheid van import van 

eiwitten. “Het onderzoeksprogramma 

speelt een sleutelrol”, zegt hij. “De 

opwarming van de aarde beperken is 

ook een belangrijk doel. Het nieuwe 

‘Sustainable Europe Research Institute’ 

(SERI) berekende dat overgang van inge-

voerde soja naar Europese soja, alleen al 

in de Oostenrijkse varkensproductie, de 

emissies met 50 procent of 1,1 miljoen 

ton per jaar reduceert.” Daar kunnen 

vraagtekens bij worden geplaatst. Ook 

het transport naar de westerse 

EU-landen, waar veel verbruikers en de 

intensieve veeteelt zich bevinden, geeft 

nog problemen. De Donauroute is niet 

voor de hand liggend en de binnenvaart 

is duurder dan het zeetransport uit Zuid-

Amerika. Zal de haven van Constanza en 

de route langs de Zwarte Zee in de toe-

komst soelaas bieden?

Grootste boerderi j

Akkerbouwbedrijf Agricost bezet het 

grote eiland Brâila, dat wordt gevormd 

door twee armen van de Donaudelta. 

Met 57.000 hectare (65 km lang en 12 

km breed) is het het grootste landbouw-

bedrijf van de EU. De alluviale gronden 

zijn zeer vruchtbaar, maar moeten wor-

den geïrrigeerd. Er zijn 42 drainage- en 

irrigatiestations en 1386 kilometer aan 

draineerbuizen. Vroeger was het moeras-

sige grond, maar deze werd vanaf 1956 

ontgonnen door dwangarbeiders. 

Vandaag is de grond nog eigendom van 

de staat, maar het wordt gepacht door 

Constantin Dulute, die het moderniseer-

de en ook de machines bezit. Er werken 

nu 1000 mensen en Lucian Buzdugan is 

de bedrijfsdirecteur. Agricost heeft zijn 

eigen onderzoek naar onder meer hybri-

den, gewasbeschermingsmiddelen en 

teeltwisseling. 

Agricost is met 414.500 ton (15 jaar gele-

den was dat nog maar 90.000 ton) de 

grootste graanproducent van Roemenië. 

“Tegen 2020 moet dat een half miljoen 

ton worden”, zegt Buzdugan. Ter verge-

lijking, de totale graanproductie van 

Nederland en België samen is 2,85 mil-

joen ton. Het laatste seizoen werd er op 

11 procent van het areaal zonnebloem 

geteeld, op 17 procent soja, op 18 pro-

cent mais, op 18 procent gerst, op 32 

procent tarwe en op 4 procent luzerne. 

Met 4 ton per hectare – non-gmo – soja 

scoort Agricost ver boven het Europees 

gemiddelde (van 2,51 ton per hectare). 

“Voor de sojateelt heeft Roemenië de 

beste Europese omstandigheden”, zegt 

Buzdugan.

Non-gmo

Men zou verwachten hier een pleidooi te 

horen voor non-gmo-soja. Niets is minder 

waar. “De EU heeft beslist dat wij geen 

gmo-soja mogen produceren, maar wel 

invoeren en consumeren. Dat is een para-

doxale zelfdiscriminatie”, stelt Buzdugan. 

“Het is bovendien niet wetenschappelijk 

ondersteund. Ik moet vijf herbiciden 

gebruiken, waaronder glyfosaat, wat voor 

gmo-soja niet nodig is. Dat verhoogt de 

kostprijs. Bovendien zit er meer eiwit in 

gmo-soja en de productiviteit is gewoon 

hoger, onder meer omdat de planten min-

der gestresseerd zijn, wat meer bloemen 

geeft.” In Roemenië werd in 2016 door 

een duizendtal producenten samen 

160.000 hectare (in 2017 is dat 175.000 

hectare) soja geteeld, maar Roemenië 

heeft potentieel voor een miljoen hectare. 

“Het land dat eiwit kan produceren in 

Europa, leidt de dans. Soja wordt gebruikt 

in wel 80.000 producten.” -
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