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Wat zijn de mogelijke problemen met soja van bij ons? 
(lessen trekken uit de soja-teelt in Latijns-Amerika)

de problemen met soja zijn overroepen:

1. Landgrabbing 

2. Moord

3. Volksgezondheid

4. Veestapel wildgroei en  milieuvervuiling

5. PPP

6. Teeltrisico’s en inkomsten van de boer



1. Landgrabbing
Veel gronden zijn al gestolen, ook in Oost-Europa.

Brazilië: 1,6 miljoen ha (Centre for Development and Environment, 2010)

Hongarije:  2,7 milj ha (Transnational Institute, 2013)

Policy department - structural and cohesion policies (EP):

landgrabbing - vooral in Oost-Europa - maakt het voor jonge landbouwers onmogelijk om te beginnen

landgrabbing leidt tot het verplaatsen van het Europese familiale landbouwmodel door grote bedrijven met negatieve impact op Europese voedselsouvereiniteit en lokale 

voedselcultuur, en op termijn mogelijks ook de Europese voedselveiligheid

landgrabbing heeft een negatief effect op de lokale socio-economische leefbaarheid

landgrabbing geeft aanleiding tot bodemdegradatie en ecologische achteruitgang

(Donau Soja: geen criteria omtrent recent en grootschalig verworven landbouwgronden)





2. Moord
Enkel in 2017 werden er in Brazilië 65 mensenrechtenactivisten vermoord, waarvan de meerderheid opkwamen voor het recht op grond 

(bronnen: Comissao Pastoral da Terra, Amnesty International)

Silvino Nunes Gouveia
Manoel Quintino da Silva Kaxarari
Flavio Gabriel Pacifico dos Santos
Jorge Matias da Silva
x Ceara
Eraldo Moreira Luz
Valdenir Juventino Izidoro
Raimundo Mota de Souza
Damiao Lima da Silva
Roberto Santos Araujo
Raimundo Silva
Katia Martins
Antonio Jose Mig Claudino

Waldomeiro Costa Pereira
Weldson Pereira de Silva
Ozeir Rodrigues da Silva
Regivaldo Pereira da Silva
Nelson Souza Milhomem
Weclebson Pereira Milhomem
Jane Julia de Oliveira
Ronaldo Pereira de Souza
Bruno Henrique Pereira Gomes
Antonio Pereira Milhomem
Hercules Santos de Oliveira
Rosenildo Pereira de Almeida
Ademir de Souza Pereira

(Donau Soja: waken over de mensenrechtensituatie in Oost-Europa en de grond-gerelateerde conflicten)



3. Volksgezondheid
Volgende chemicaliën werden teruggevonden in sojabonen:

(Aminomethyl)phosphonic acid
Glyphosate (Donau Soja: niet bij de afrijping)
Pyraclostrobin
Malathion
Azoxystrobin 
Chlorpyrifos 
Carboxin
Trifloxystrobin 
Methoxyfenozide
Quizalofop ethyl
Fluridone (niet toegelaten in Europa)
Tetraconazole
Cyhalothrin
DDE



4. Veestapel wildgroei en milieuvervuiling
De ongelimiteerde import van soja en sojameel maakte een groei van de veestapel 

mogelijk groter dan de draagkracht van het milieu en de lokale landbouw.

Het duidelijkste effect is de vervuiling van grondwater en lucht (N-depositie), waar 

België nog altijd de Europese milieunormen niet haalt.

De consument heeft geen inspraak meer in de markt want de daling in consumptie van 

vlees gaat hand in hand met meer export.





5. PPP
People, planet, profit. (Donau soja gebruikt deze misleidende term niet)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een hippe term. 

De realiteit is minder hip. Corporaties hebben nog nooit zoveel milieuvervuiling en sociaal onrecht veroorzaakt, 

ook in de landbouw. Mensen, planeet en winst zijn alle drie van een heel ander niveau. De planeet en de 

mensen zijn hier al eeuwen. Winst is een relatief nieuw iets dat eigenlijk ten dienste van mens en planeet zou 

moeten staan, niet op hetzelfde niveau.

En dat zien we ook in de praktijk in de RTRS. De familiale boeren werden uit de onderhandelingen gedreven. 

De biotech-lobby kwam bij aan tafel zitten. Omdat ze beter voor de planeet of voor de mensen kunnen zorgen? 

(Donau soja: geen gentech soja)



6. Teeltrisico’s en inkomsten van de boer
Eiwitgewassen zijn moeilijker te telen dan maïs of graan.

afrijpen

schimmelinfecties

duiven

Inkomensgarantie en prijsvorming (op basis van kosten?)



De keerzijde van de medaille
Tegenover soja staat maïs.

Dillon-ronde



Mogelijke problemen met maïs
Directe problemen

Problemen met bodem en grondwater

Agro-ecologische onevenwichten

Indirecte problemen

Voeding en veevoeder als samenstelling van extremen



Problemen met bodem en grondwater
● Erosie, verlies aan bodemleven, mineralisering

Erosiegevoelige teelt

Overmatige bemesting

● Grondwatervervuiling met nitraat en pesticiden



Agro-ecologische onevenwichten
● Weidevogels

● Herten - teken - lyme



Voeding en veevoeder als samenstelling van extremen
Opdeling eiwit - energie 

in veevoeder: soja - maïs

in menselijke voeding: brood* - hesp ; patat - kotelet

-> zoektocht naar ‘vervangers’ best moeilijk en duur

-> onevenwichtige teeltsystemen (en dito voedingspatronen)



Oplossingen?

De eiwittransitie is ingezet. 

Frankrijk produceert veel meer eiwitten dan enkele jaren geleden

Ook in België worden er nu zelfs linzen geteeld

Er wordt gezocht naar evenwichtige veevoeders (grasklaver)

De vraag is hoe we deze initiatieven kunnen borgen en meer slagkracht geven.


