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Wat is het verband tussen genetisch gemanipuleerde

organismen (GGO’s) en ontbossing? En wat heeft het glas

melk dat je ’s ochtends drinkt met GGO’s te maken? 

Dit rapport schetst een antwoord op deze vragen. En

overloopt vervolgens de mogelijkheden om melk te pro-

duceren zonder gebruik van GGO’s in het dierenvoeder

van het melkvee. 

Elke dag worden er tonnen genetisch gemanipuleerde

soja in Europa geïmporteerd ı. Deze soja wordt voor het

grootste deel in het veevoeder verwerkt. Wij eten dus

vlees of drinken melk van dieren die genetisch gemani-

puleerde soja eten. Zo moedigen we onbewust de GGO-

productie aan, wereldwijd. 

Een GGO is een organisme waarvan het genetische mate-

riaal veranderd is op een manier die door natuurlijke

voortplanting en/of door natuurlijke recombinatie niet

mogelijk is ıı. Want de techniek maakt het mogelijk om

genen van één organisme naar een ander organisme

over te brengen. Van een vis naar een tomaat bijvoor-

beeld. En zo de grenzen tussen soorten te overschrijden. 

Greenpeace voert al jaren campagne tegen de introductie

van genetisch gemanipuleerde organismen in het leef-

milieu, samen met tal van andere organisaties. De

gevolgen van genetische manipulatie zijn onvoorspelbaar

en daarmee de gevolgen voor het milieu ook. Bovendien

leidt de grootschalige teelt van (genetisch gemanipu-

leerde) sojabonen tot een sociale en ecologische ramp in

landen zoals Brazilië en Argentinië. 

De zuivelsector in België leverde nog geen enkele

inspanning om non-GGO dierenvoeder te gebruiken in

hun productieproces. Dit rapport werd opgesteld om te

onderzoeken hoe moeilijk of makkelijk het voor de zui-

velindustrie is om over te schakelen naar een melkpro-

ductie die geen gebruik maakt van GGO-dierenvoeder.

Het rapport is gebaseerd op studies uitgevoerd door de

Universiteit van Gent en Wim Govaerts, een bedrijfsadvi-

seur voor melkveebedrijven.

Het eerste luik schetst de ruimere context en geeft aan

waarom wij bedenkingen hebben bij het voederen van

dieren met genetisch gemanipuleerde soja. Het tweede

deel onderzoekt de mogelijke oplossingen. De Univer-

siteit van Gent komt tot de conclusie dat er voldoende

gewone (dus non-GGO) soja en maïs voorhanden is voor

de (Europese) melkveesector, en dat voor een beperkte

meerprijs. Wim Govaerts onderzocht wat we kunnen

bereiken als we soja vervangen door andere ingrediën-

ten. Hij komt tot een verrassende conclusie: met een

ander rantsoen, gebaseerd op lokaal geteelde proteï-

nen, blijken koeien evenveel of zelfs meer melk te pro-

duceren. Bovendien is deze productiewijze dier- en

milieuvriendelijk en nog goedkoop ook, dus erg renda-

bel voor de landbouwer. Als iedereen er beter van

wordt, zou het gek zijn om niet over te schakelen op

een meer duurzame manier van melk produceren.

Voorwoord

ı EU importeert jaarlijks 16,8 miljoen sojabonen en 18,5 miljoen ton sojameel. België importeerde in 2002 1,4 miljoen ton sojabonen (Mogelijkheden

voor een GGO-vrij dieet voor de Belgische melkveesector, Universiteit Gent, 2005)

ıı KB van 23 december 2004 ter omzetting van richtlijn 2001/18
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Soja in de wereld 

Soja: de gouden boon? 

De sojaproductie in Zuid-Amerika is de laatste jaren

gestegen van enkele duizenden tot enkele miljoenen hec-

taren. Voor Brazilië en Argentinië zijn sojabonen belang-

rijke exportproducten. Beide landen staan onder druk om

hun soja-areaal uit te breiden, om via de inkomsten uit

soja hun buitenlandse schuld af te lossen. De vraag naar

soja blijft stijgen, zeker sinds in Europa dierlijke eiwitten

niet langer toegelaten worden in dierenvoeder. Over-

heidssubsidies moedigen die soja-expansie aan via lage

leningen, investeringen in infrastructuur voor opslag en

transport van soja en via met overheidsgeld gefinancierd

onderzoek. Ook multinationale ondernemingen investe-

ren voluit in soja, meestal genetisch gemanipuleerde soja

die in één pakket verkocht wordt met een bepaald pesti-

cide. Dé ideale manier om veel winst te boeken: de ver-

koop van hun pesticiden stijgt, samen met de verkoop van

zaden, die nog meer winst opleveren omdat ze gepaten-

teerd kunnen worden.

De keerzijde van dit economische investeringsverhaal? Een

ecologische en sociale ramp is zich aan het voltrekken.

Grootschalige sojaproductie vormt een enorme bedreiging

De context
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5zuivere melk melkproductie zonder ggo’s: duurzaam en goedkoop

Landbouweconoom Charles Benbrook (VS) publiceert al

jaren over de effecten van genetisch gemanipuleerde

sojabonen op de Amerikaanse landbouw. In 2004 onder-

zocht hij in opdracht van Greenpeace de situatie in

Argentinië. Zijn rapport bewijst dat GG soja leidt tot een

economische en sociale ramp in Argentinië. In de pagina’s

die volgen overlopen we zijn conclusies. 

Slopende crisis

De Roundup Ready sojabonen duiken voor het eerst op in

Argentinië als het land gebukt gaat onder een slopende

economische crisis. Conventionele sojaproductie is geen

ııı In 2004 is 56% van de soja genetisch gemanipuleerd (86 miljoen ha). In een land zoals Argentinië is 99% van de soja genetisch gemanipuleerd. 

ıv Benbrook, C.: Rust, Resistance, Run Down Soils and rising costs-Problems Facing Soybean Producers in Argentina. Ag Biotech InfoNet. Technical Paper

number 8: p1-51

Velden transgenen soja

voor het leefmilieu want leidt tot grootschalige ontbos-

sing. De sojateelt zorgt ook voor watervervuiling door

pesticidengebruik en bijgevolg tot een verstoring van eco-

systemen. 

Ook vanuit een sociale invalshoek, blijkt de monocultuur

van soja een mislukking. Kleine landbouwers en

inheemse volkeren worden van hun grond verdreven door

ontbossing en expansiedrift. Want altijd maar grotere

stukken land worden opgeofferd voor monotone sojavel-

den. Ook andere voedselgewassen en veeteeltgebieden

maken plaats voor sojabonen. Zowel in Argentinië als in

Brazilië stagneert de productie van voedselgewassen voor

de lokale bevolking, of vermindert ze zelfs. Argentinië

moet steeds meer voedsel importeren omdat in het land

zelf te weinig wordt verbouwd, sojabonen worden immers

geëxporteerd voor de veevoedermarkt. Dat leidt tot werk-

loosheid, armoede en honger. 

De hier opgesomde problemen zijn niet specifiek voor

genetisch gemanipuleerde soja. Maar meer dan de helft

van het wereldwijde areaal aan soja bestaat uit genetisch

gemanipuleerde (GG) soja ııı. GG-soja versterkt de tendens

naar een intensieve en milieuverspillende landbouw ıv.

Genetisch gemanipuleerde soja: de Argentijnse ervaring

grote winstmaker en de onkruidbestrijding wordt altijd

maar ingewikkelder en duurder. Nu wil Monsanto graag

de Argentijnse markt veroveren. Midden jaren ‘90 biedt

het biotechnologiebedrijf zijn genetisch gemanipuleerde

Roundup Ready sojabonen aan tegen relatief gunstige

voorwaarden. De Argentijnen hoeven geen dure premie te

betalen voor het sojazaad (ongeveer 35% extra) zoals de

Amerikaanse landbouwers wel moeten doen omdat Mon-

santo in Argentinië geen patent kon krijgen. 
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Wondermiddel 

En inderdaad, de wittebroodsweken zijn fantastisch. De

genetisch gemanipuleerde bonen blijken voor veel Argen-

tijnse landbouwers een doorslaand succes: de teelt is

eenvoudig, flexibel en kosteneffectief. 

Roundup Ready sojabonen zijn Monsanto’s genetisch

gemanipuleerde sojabonen, die resistent gemaakt zijn

tegen het herbicide glyfosaat. Dat werkzame bestanddeel

zit in de Roundup bestrijdingsmiddelen van Monsanto.

Landbouwers hoeven dus maar één soort gif over hun

akkers te spuiten en alles gaat dood, behalve de genetisch

gemanipuleerde sojabonen. Een heus wondermiddel,

gezien onkruidbestrijding een van de grootste kosten-

posten is voor Argentijnse sojalandbouwers. De landbou-

wers halen nog meer voordeel als ze de GG sojabonen

combineren met de landbouwmethode no till, die

samengaat met het gebruik van onkruidbestrijdingsmid-

delen. Bij no till wordt het land niet helemaal omge-

ploegd, maar maakt de landbouwer slechts een smalle

sleuf vrij voor het sojazaad. Dat scheelt een hoop werk: in

plaats van drie tot zes keer over het land te gaan met

zware landbouwmachines, hoeven ze nu maar één gang

te maken met een lichtere tractor. Vooral voor groot-

grondbezitters betekent dat een aanzienlijk voordeel.  

Razendsnelle expansie

De genetisch gemanipuleerde soja is makkelijk qua

onkruidbestrijding en landbewerking. Daardoor verspreidt

het gewas zich razendsnel over het Argentijnse land. In

1995 lag het aantal sojahectares nog op 6 miljoen, in 2003

was dat 14,2 miljoen hectare: 8 miljoen hectare meer, of

twee keer de oppervlakte van Nederland. Drie jaar na de

introductie van Monsanto's genetisch gemanipuleerde

soja is de conventionele soja nagenoeg volledig verdron-

gen. In 2002 bestaat zelfs 99 procent van het totale soja-

areaal in Argentinië uit genetisch gemanipuleerde soja-

planten. De uitbreiding begint in de vruchtbare en voch-

tige pampa’s, waar landbouwbedrijven tot dan landbouw

en veeteelt combineren en verschillende gewassen in

wisselbouw telen. Na 1995 maakt deze praktijk in snel

tempo plaats voor een sterk geïndustrialiseerde land-

bouwmethode en recent zelfs voor monocultuur van soja-

bonen. 

Landhonger

Van alle Argentijnse landbouwgrond staat inmiddels meer

dan de helft (52 procent) vol met genetisch gemanipu-

leerde sojabonen, maar de landhonger van de grote soja-

landbouwers is enorm. Dus breidt het soja-areaal zich

verder uit naar alle windrichtingen, ver buiten de land-

bouwgebieden. Oorspronkelijke bosgebieden met een

rijke biodiversiteit worden gekapt voor de aanleg van

sojavelden, moerassen worden drooggelegd en arme

gronden bewerkt met kunstmest tot ook daar soja wil

groeien. De twee sterke kanten van de Argentijnse agrari-

sche sector — de combinatie van landbouw en veeteelt op

één bedrijf, en een wisselbouw die de grond vruchtbaar

houdt en schade door plantenziektes en insecten vermin-

dert — ruimen het veld voor intensieve sojateelt. De uit-

breiding van het soja-areaal tussen 1996 en 2004 gaat

voor 27 procent ten koste van de belangrijkste voedselge-

wassen: tarwe, sorghum, maïs en zonnebloemen. Voor-

malige rijst-, katoen-, haver- en bonenvelden leveren 7

procent op. Weilanden en veevoergewassen zijn goed voor

27 procent. Bossen en savannes leveren 41 procent van de

landoppervlakte voor soja-uitbreiding. 

Oerwouden tegen de vlakte 

In het noorden van Argentinië bevinden zich de bossen

van Chaco, het op één na grootste ecosysteem op het

Amerikaanse continent, en de Yungas, het ‘regenwoud

van de bergen’. Hier leven jaguars, apen, poema’s en de

helft van alle vogelsoorten in Argentinië. Alleen al in de

Yungas staan honderd verschillende soorten bomen,

waaronder veertig endemische. Deze rijke biodiversiteit

verdwijnt voor de aanleg van nieuwe sojaplantages.

Bewoners worden gedwongen hun dorpen en gronden te

verlaten. De regenwouden gaan in een razendsnel tempo

tegen de vlakte, drie tot zes keer zo snel als het wereld-

wijde gemiddelde. In zeven provincies gaat tussen 1998

en 2004 ruim 2,2 miljoen hectare woud verloren. Het

Argentijnse soja-areaal breidt in 2003-2004 uit met 2,5

miljoen hectare. Benbrook schat dat als de groei van soja

in Argentinië zich doorzet, een derde tot de helft van alle

nieuwe sojavelden de plaats zal ingenomen hebben van

bossen en gefragmenteerde landelijke gebieden. 

Genetisch gemanipuleerde Roundup Ready soja
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Genetisch gemanipuleerde soja in Argentinië

Pampanisering

In de marginale noordelijke (bos)gebieden van Argentinië

is het pampamodel van de intensieve, gemechaniseerde

landbouw voor Roundup Ready sojabonen lukraak geko-

pieerd: de pampanisering van het noorden. Maar de

nieuwe gronden zijn lang niet zo vruchtbaar als de

beroemde pampa’s en het klimaat is vaak ongunstiger.

Amerikaans onderzoek wijst bovendien uit dat glyfosaat

verantwoordelijk is voor een slechtere stikstofopname en

wortelontwikkeling van de Roundup Ready sojabonen.

Dat effect wordt versterkt in droge en minder vruchtbare

gronden, waar het oogstverlies kan oplopen tot 25 pro-

cent. Benbrook voorspelt een somber scenario voor de

nieuwe Argentijnse sojavelden: in de eerste jaren is de

bodem nog vruchtbaar, maar na enkele jaren van inten-

sieve sojateelt zal dat hard achteruitgaan. Zelfs staatsse-

cretaris van Landbouw Miguel Campos erkent: “Soja is

gevaarlijk in de zin dat het voedingsstoffen onttrekt aan

de bodem…dat zijn kosten die we niet hebben meegere-

kend in de resultaten.”

Meer kunstmest

Het gevolg: de bodemvruchtbaarheid begint af te nemen.

Om dat te compenseren verdwijnt steeds meer kunstmest

in de landbouwgronden. Landbouwers gebruiken in 1990

ongeveer 0,3 miljoen ton kunstmest; in 2003 is dat al 2,3

miljoen ton. Maar al die kunstmest houdt de vruchtbaar-

heidsdaling niet tegen. Om de ambitieuze Argentijnse

overheidsdoelstelling te bereiken — een recordgraanoogst

van 100 miljoen ton in 2010, waarvan 45 miljoen ton soja

— is zeker 4 miljoen ton kunstmest per jaar nodig. De

gevolgen van deze negatieve ontwikkelingen zijn voor

landbouwdeskundigen als Benbrook al na enkele jaren te

voorspellen. De Argentijnen hebben zich overgeleverd aan

één gewas, één pesticide en één landbouwmethode:

genetisch gemanipuleerde sojabonen, glyfosaat en no till.

Dat moet wel tot problemen leiden. Niet alleen dalende

bodemvruchtbaarheid, maar ook resistente onkruidsoor-

ten en steeds grotere hoeveelheden landbouwgif, staan

hen te wachten. 

Meer glyfosaat…

De cijfers spreken voor zich: in 2003 is bijna de helft (44

procent) van alle verkochte pesticiden in Argentinië een

glyfosaat-product. De Argentijnse sojalandbouwer ver-

bouwt zijn genetisch gemanipuleerde soja vaak met de no

till methode en spuit daardoor veel frequenter dan zijn

Amerikaanse collega; gemiddeld 2,3 keer per jaar tegen 1,3

keer in de VS. Veel Argentijnse landbouwers kiezen voor de

burndown behandeling. Vóór het zaaien bespuiten ze de

grond flink met glyfosaat, zodat alle ongewenste vegeta-

tie in een klap verdwijnt. In de periode 2003-2004

gebruiken de Argentijnen 56 keer zoveel glyfosaat op

sojahectaren als in 1996-1997, het jaar dat GGO’s geïntro-

duceerd werden! 

…en ander landbouwgif

Jaar in jaar uit slechts één bestrijdingsmiddel gebruiken,

leidt onvermijdelijk tot ecologische veranderingen. In de

VS, waar de Roundup Ready gewassen al langer op het

veld staan, zijn resistente onkruidsoorten een groot pro-

bleem. De bijna onuitroeibare ‘Canadese fijnstraal’ (Co-

nyza Canadensis) is resistent tegen glyfosaat. Dat onkruid

heeft zich vanuit Delaware in vier jaar tijd verspreid en

miljoenen akkers aangetast in meer dan twaalf Ameri-

kaanse staten. Daar grijpen landbouwers naast glyfosaat

naar andere bestrijdingsmiddelen. Cijfers uit Argentinië

maken duidelijk dat ook daar sojalandbouwers meer en

andere pesticiden gebruiken. In de periode 1996-1997

spuiten ze vrijwel alleen glyfosaat op hun sojavelden. In

2003-2004 komt daar 4,1 miljoen kilo ander gif bij. Het

areaal transgene soja is dan gestegen van 0,4 miljoen tot

ruim 14 miljoen hectare. 

Kreupele bonen

In 2004 uiten landbouwers en wetenschappers in de VS

hun bezorgdheid over de sojaproductie: sinds 1995 is de

nationale soja-oogst niet meer gegroeid. Wetenschappers

vermoeden dat het proces van genetische manipulatie de

Roundup Ready sojabonen kwetsbaarder maakt voor een

reeks plantenziekten. Veelvuldig spuiten met glyfosaat

maakt de situatie er niet beter op. Al in 1998 stellen Ame-

rikaanse onderzoekers vast dat akkers die jarenlang zijn

bebouwd met Roundup Ready sojabonen, meer Fusa-

rium-schimmel bevatten dan velden met conventionele

soja. Deze schimmel groeit op en rond de wortels van de
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GG sojaplanten. Boosdoener is volgens de onderzoekers

glyfosaat, dat een verwoestend effect heeft op bepaalde

micro-organismen in de bodem. De samenstelling van de

bodemmicroflora verandert daardoor en bepaalde schim-

melsoorten krijgen meer overlevingskans. Fusarium is een

gevaarlijke schimmelsoort, waarschuwt Benbrook. Maïsrot

en tarweschurft zijn twee zeer schadelijke plantenziektes,

veroorzaakt door Fusarium. Ze kosten landbouwers in de

VS jaarlijks miljarden dollars. Argentijnse landbouwers

lopen extra risico, omdat ze soja afwisselen met maïs en

tarwe.

Sojabonenroest

Een betrekkelijk nieuwe sojaziekte is de sojabonenroest.

Vooral de Aziatische variant is uiterst agressief en schade-

lijk. Binnen twee weken na de eerste tekenen kan een

plant vrijwel volledig zijn aangetast. In Brazilië komt de

ziekte voor het eerst aan het licht in 2001 en inmiddels is

negentig procent van alle sojabonen aangetast. Wanho-

pige landbouwers geven in de periode 2003-2004 miljoe-

nen dollars uit aan bestrijdingsmiddelen tegen de schim-

mel die de ziekte veroorzaakt. Maar het effect is marginaal

en het totale oogstverlies bedraagt ruim twee miljard dol-

lar. Argentijnse sojalandbouwers krijgen in 2002 te maken

met sojabonenroest in de provincie Santa Fe, waar 27 pro-

cent van de sojaproductie vandaan komt. Ze slaan groot

alarm en aangemoedigd door de chemische industrie

spuiten ze voor miljoenen dollars extra bestrijdingsmid-

delen over hun akkers. 

Kleine landbouwers verdwijnen

De soja-expansie betekent het einde voor veel lokale

landbouwers. Vooral in de noordelijke provincies laten de

machtsverhoudingen weinig ruimte voor discussie. Groot-

grondbezitters op zoek naar ruimte voor hun gouden

bonen, verdrijven ongestraft hele landbouwersfamilies

met geweld van hun land. Veel landbouwers raken zon-

der inkomsten en de werkloosheid op het platteland is

een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. De sterk

gemechaniseerde sojaproductie neemt wel veel land in

beslag, maar biedt nauwelijks werk. Een hoge landbouw-

functionaris: “Elke 500 hectare grond voor sojabonen

levert slechts één baan op.”

Honger

Biotechnologiebedrijven beweren dat GGO’s de honger

zullen verdrijven. Argentinië toont opnieuw aan dat dit

een loze belofte is. In 2003 bereikt de graanoogst een

recordhoogte van 70 miljoen ton, voor de helft sojabonen.

Toch leeft de helft van de Argentijnse bevolking onder de

armoedegrens. Een kwart heeft in 2004 onvoldoende te

eten, tegenover 5,7 procent in 1996. Dat zijn 8,7 miljoen

mensen, waarvan bijna de helft kinderen onder de vijf-

tien jaar. Belangrijke oorzaak: de voedselproductie is

drastisch gedaald door de landhonger van de ‘gouden

boon’. Een paar cijfers. De aardappeloogst daalt van 3,4

miljoen ton in de periode 1997-1998 naar 2,1 miljoen in

2001. Ook de oogsten van erwten, linzen en bonen lopen

sterk terug. De melkproductie daalt tussen 1999 en 2002

van ongeveer 10 naar 8 miljard liter en het aantal eieren

daalt van 5,7 naar 4,6 miljard. In 1997 leveren 12,8 miljoen

koeien Argentijns rundvlees, in 2002 nog maar 11,3 mil-

joen. Ook de hoeveelheid varkens- en kippenvlees neemt

sterk af tussen 1999 en 2002: varkensvlees van ruim

214.000 tot 165.000 ton, kippen van 940.000 tot zo’n

699.000 ton. 

Export voor Europees veevoer

Argentinië heeft zichzelf altijd heel goed kunnen voeden.

Nu moet het land voedsel importeren. Het voornaamste

exportproduct is niet langer rundvlees, maar genetisch

gemanipuleerde soja, ironisch genoeg vooral bestemd

voor veevoer. De meeste sojabonen (meer dan 80%)

belanden in veevoeder. Soja is een grondstof die nog

bewerking behoeft en dus een veel laagwaardiger product

dan rundvlees. Negentig procent van de Argentijnse soja-

bonen gaat het land uit. Driekwart van de sojaoogst wordt

in Argentinië zelf verwerkt, alvorens het geëxporteerd

wordt. Het land is wereldmarktleider in sojaschroot en —

olie. De belangrijkste exportmarkt is de Europese Unie, die

50% van de wereldwijde handel in sojameel voor haar

rekening neemt v.

Betoging in Argentinië tegen uitbreiding van het soja-areaal

v The Expanding Soybean Frontier, Greenpeace briefing, January 2005.
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De weg vooruit

De voorstanders van GGO's kunnen de onschadelijkheid

van GGO's voor het leefmilieu en de gezondheid niet

bewijzen en het gros van de consumenten wil geen GGO's

eten. Toch blijft het wereldwijde areaal van GG gewassen

groeien. Landbouwers worden in eerste instantie verleid

door het gemak van de toepassing, maar al na enkele

jaren tekenen zich de negatieve economische, sociale en

ecologische gevolgen af, zoals het Argentijnse verhaal

hierboven illustreert. 

Europa heeft in het verleden systematisch de kweek van

een diversiteit aan lokale gewassen ontmoedigd door de

eenzijdige subsidiëring van gewassen zoals graan en

maïs.  Bovendien werd er in 1962, tijdens de Dillon Ronde

(in het kader van de GATT onderhandelingen), besloten

om geen invoertarief te heffen op oliehoudende zaden

zoals soja.  Op die manier werd het voor landbouwers

financieel voordeliger om hun koeien te voederen met

maïs en soja dan met gras. Zo belandden we in een

absurde situatie: aan de andere kant van de wereld lijden

mensen honger, maar toch wordt daar krachtvoeder

gekweekt en geëxporteerd om onze beesten te voeden. 

Door de recente ontkoppeling van Europese subsidies met

bepaalde gewassen of arealen, ontstaan er nieuwe moge-

lijkheden om dit uit de hand gelopen productiesysteem

los te laten. Gewassen die lange tijd genegeerd werden,

openen nu nieuwe perspectieven. In het tweede luik van

dit rapport, gaan we op zoek naar dergelijke nieuwe

pistes, die op termijn de enige duurzame oplossing zullen

bieden.

De problemen die transgene gewassen opleveren worden

steeds duidelijker zichtbaar. Niet alleen genetisch gema-

nipuleerde soja bedreigt het milieu, maar ook GG-maïs,

GG-katoen en GG-koolzaad. Greenpeace verwacht dat de

nadelen van GGO's zich ook elders steeds zichtbaarder

zullen aftekenen, net zoals in Argentinië.

De Europese voedselmarkt is gesloten voor GGO's. In de

hele Europese Unie werden in 2004 slechts 77 voedings-

producten teruggevonden die GGO's bevatten of ervan

afgeleid zijn vı. GGO’s komen echter nog massaal in de

voedselketen terecht via het veevoeder. Zo moedigen

Europese consumenten onbewust de wereldwijde teelt

van GGO's aan. Als we de introductie van GGO's wereld-

wijd een halt willen toeroepen, omdat we de ecologische

en sociale ramp willen keren, moet de veevoedermarkt

afstappen van GGO’s in voeder. 

vı EU Markets: no market for GM labelled food in Europe, Greenpeace, January 2005

Greenpeace pleit voor een andere koers:

% Een verbod op de teelt van genetisch gemanipu-

leerde gewassen. Genetische vervuiling is onher-

roepelijk: GGO's mogen niet in het milieu

terechtkomen, zolang de gevolgen van genetische

manipulatie voor mens en milieu onduidelijk

zijn. Teelt van GGO's leidt bovendien tot grote

sociale en ecologische problemen, zoals de prak-

tijk in Argentinië laat zien. 

% België en Europa moeten stoppen met de import

van genetisch gemanipuleerde soja. Bovendien

moeten ze geleidelijk overschakelen op lokaal

geproduceerde proteïnes. 

% Ondertussen moeten producten afkomstig van

dieren gevoederd met genetisch gemanipuleerde

organismen geëtiketteerd worden, zodat de con-

sument een echte keuze kan maken. 

% Ni una hectarea mas zeggen de Argentijnen: niet

één hectare bos mag nog worden gekapt voor de

aanleg van sojaplantages. De Argentijnse regering

moet onmiddellijk maatregelen nemen om haar

bossen te beschermen. En internationale instel-

lingen en banken moet ophouden met het finan-

cieren van deze destructieve soja-opmars.

% Ontwikkeling van duurzame landbouw die land-

bouwers leefbare winstmarges oplevert en de

natuurlijke omgeving instandhoudt.
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koeien. Het gemiddeld quotum of productierecht per

melkveebedrijf bedraagt in België 197.521 liter. Het

gemiddeld quotum in Vlaanderen is lager en bedraagt

185.000 liter. De onderlinge verschillen tussen de bedrij-

ven zijn groot. Van de 16.426 Belgische melkveebedrijven

hebben 5.364 bedrijven een productie lager dan 100.000

liter en 1.567 bedrijven realiseren een productie van meer

dan 400.000 liter. 

De prijs die de landbouwer ontvangt voor de melk is

afhankelijk van:

• samenstelling (vet- en eiwitgehalte) van de melk

• kwaliteit van de melk

• geleverde hoeveelheid

vıı Dit deel omtrent de zuivelindustrie (p10-13) alsook de economische analyse (p14-16) is overgenomen uit de studie: “Mogelijkheden voor een GGO-

vrij dieet voor de Belgische melkveesector”, K. D’hooghe en X Gellynck (Universiteit Gent), april 2005.

Melkveehouderij in België

Binnen de globale Belgische land- en tuinbouwsector,

nemen de landbouwbedrijven die melkvee houden een

belangrijke plaats in. Het gaat met name om 16.571

bedrijven (NIS, 2003). Hiervan is ongeveer de helft (8.238

bedrijven) matig of sterk gespecialiseerd in melkproductie

Figuur 1 toont de indeling van de Belgische land- en tuin-

bouwbedrijven per productierichting in 2001. 

Gedurende de voorbije decennia heeft de Belgische melk-

veehouderij een schaalvergroting ondergaan. Sinds de

invoering van de melkquota in 1984 is het aantal melk-

koeien met meer dan 40% gedaald en het aantal melk-

veehouders met meer dan 65%. Dat resulteert in een stij-

ging van het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf tot

33,8 in 2003. In 2003 telde België in totaal 559.423 melk-
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Specialisatie: hokdieren 
(varken, pluimvee, ...) 10%

Gemengde
bedrijven 21%

Specialisatie: akkerbouw 12%

Specialisatie: tuinbouwgewassen 18%

Specialisatie: 

melkproductie 13%

Specialisatie: 
rundvleesproductie 15%

Specialisatie: gemengd rundvee 5%

Specialisatie: andere graasdieren (schapen, ...) 6%

De Belgische kwaliteitsregeling voor melk is streng. Om

melk te mogen leveren aan een zuivelfabriek moet de

melkveehouder voldoen aan een hele reeks voorwaarden.

En dat op volgende drie niveaus:

• dierengezondheid

• officiële erkenning melkproductie-eenheid

• officiële kwaliteitsnormen

In 1998 heeft de zuivelsector zelf het initiatief genomen

om de officiële kwaliteitsbewaking nog te versterken met

een systeem van Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM). 

België is netto-importeur van zuivelproducten. De invoer

van zuivelproducten in België omvat 1,7 miljoen ton zui-

velproducten met een globale waarde van 2,12 miljard

euro in 2003. De uitvoer omvat 1,59 miljoen ton met een

waarde van 1,79 miljard euro. 
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JAAR RICHTPRIJS EFFECTIEF BETAALD

(€/100 liter) (€/100 liter)

1998 – 38 g vet 32,37 29,80

1999 – 38 g vet 30,98 27,47

2000 – 38 g vet 30,98 29,67

2001 – 38 g vet 30,98 30,96

2002 – 38 g vet 30,98 28,30

2003 – 38 g vet 30,98 28,34

Bron: BCZ, 2004

Figuur 1: Indeling van de Belgische land- en tuinbouwsector per productierichting in %, 2001

Bron: NIS

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de melkprij-

zen (voor melk met een vetgehalte van 38 g)  van de laat-

ste vijf jaar uitgedrukt in euro/100 liter:



Over veevoeding en eiwitstromen

Landbouwkundige grondstoffen volgen een uitgebreid

traject voordat het voeder uiteindelijk bij de veehouder

terechtkomt. De grondstoffen worden meestal elders ver-

bouwd en verwerkt en dan wereldwijd verhandeld. Het

transport van wereldwijd verhandelde grondstoffen

gebeurt met vrachtwagens, treinen en rivierschepen naar

over- en opslagen in zeehavens. De grondstofleveranciers

van de mengvoederfabrikanten zijn bedrijven die optre-

den als aflader of als importeur in de aan- en verkoop

van voedermiddelen, zowel binnen als buiten de Euro-

pese Unie. De belangrijkste activiteiten van de grondstof-

leveranciers zijn het aan- en verkopen van voedermidde-

len, zoals sojaschroot en maïs. Daarnaast betrekken de

mengvoederfabrikanten grondstoffen uit de EU. Bij de

mengvoederfabrikant komen de grondstofstromen samen

en worden de grondstoffen in een continu proces ver-

werkt tot mengvoeder dat vervolgens met vrachtwagens

naar de veehouders wordt getransporteerd. Op het land-

bouwbedrijf wordt het voeder opgeslagen in silo’s. De

koeien worden tweemaal per dag gemolken en de melk

wordt diepgekoeld opgeslagen voor maximaal drie dagen.

12

De diepgekoelde melk wordt op het melkveebedrijf opge-

haald door melkophaalwagens en vervolgens naar de zui-

velfabrieken vervoerd om tot zuivelproducten verwerkt te

worden. Via de verschillende kanalen van de distributie

worden de zuivelproducten tenslotte verkocht aan de

consument.

Het basisrantsoen van melkkoeien bestaat uit drie compo-

nenten:

• gras

• kuilvoeder: voornamelijk snijmaïs

• krachtvoeder: voornamelijk maïsglutenvoer en soja-

schroot

Onderstaande tabel geeft een schatting van de

gemiddelde samenstelling (%) van melkveevoeders weer:

Bestanddeel Melkvee

Maïsproducten 20-25%

Sojameel 10-20%

Koolzaadmeel 7%

Bron: Wolf et al., 2003; de Vriend, 2004; Vakgroep Dierlijke Productie,

persoonlijk gesprek
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maïs
Wat snijmaïs betreft is de EU vrijwel volledig zelfvoor-

zienend. Zolang de teelt van transgene maïsvariëteiten

zich niet uitbreidt in Europa, is er geen probleem voor

de voorziening van non-GGO* snijmaïs.

Gluten is een nevenproduct, dat overblijft na de pro-

ductie van maïszetmeel. Nadat de zaden van zetmeel

zijn ontdaan gaat het restproduct als grondstof voor

dierenvoeder naar de mengvoederindustrie. 

De Europese zetmeelindustrie verwerkt enkel non-GGO*

maïs. De gebruikte grondstoffen komen vooral uit de

EU. Er is bijgevolg geen probleem wat de beschikbaar-

heid van non-GGO* maïsglutenvoer betreft. 

Bijproducten zoals maïsglutenvoer worden ook recht-

streeks ingevoerd uit landen buiten de EU. Dat maïs-

glutenvoer komt voor het overgrote deel uit de Vere-

nigde Staten. Als de non-GGO* status hiervan niet

gegarandeerd is, kan ervan uitgegaan worden dat dit

maïsglutenvoer GGO’s bevat.

Maïs ...

... en soja

soja
Sojabonen gaan in onbewerkte toestand naar de olie-

zaadverwerkende industrie. Daar worden de zaden van

de olie ontdaan en gaan de restproducten (sojaschroot)

als voedermiddel naar de mengvoederindustrie. De

oliën worden voornamelijk geleverd aan de voedings-

middelenindustrie.

Voor sojaproducten is de EU in belangrijke mate afhan-

kelijk van import. In enkele belangrijke exportlanden is

de teelt van transgene soja intussen gemeengoed

geworden. Het aanbod aan non-GGO* soja vanuit de

voornaamste handelspartners van de EU bedraagt

ongeveer 56 miljoen ton in 2004. In de EU wordt 56,5

miljoen ton sojabonen gebruikt in 2003, exclusief het

gebruik van soja-olie en olie-equivalenten. 

Op basis van het verbruik van mengvoeder en het aan-

deel van soja kan een schatting gemaakt worden van

de vraag naar soja vanuit de rundveehouderij in België.

Deze bedraagt tussen de 177.000 en de 676.000 ton

sojabonen op jaarbasis. De grote spreiding in de vraag

wordt veroorzaakt door de grote verschillen in het

gebruik van maïs in mengvoeder doorheen de jaren.

Deze verschillen ontstaan doordat de samenstelling van

mengvoeder afhankelijk is van de gewenste verhouding

tussen energie en eiwit, het aanbod van grondstoffen

en de wereldmarktprijzen van de grondstoffen. Voor de

melkveehouderij is voldoende non-GGO* soja beschik-

baar in 2005.
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In dit deel gaan we na hoe je melk kan produceren zonder gebruik van GGO’s in het dierenvoeder. We onderzoeken hier-

bij twee opties. Eerst bekijken we hoe we GGO-componenten in veevoeder kunnen vervangen door non-GGO* compo-

nenten. Daarna gaan we nog een stap verder en onderzoeken we hoe we GGO's kunnen vermijden door de hele bedrijfs-

voering anders aan te pakken.

Voor het produceren van melk afkomstig van dieren

gevoederd met non-GGO* dierenvoeder bestaan twee

mogelijkheden:

• coëxistentie van een GGO en non-GGO* productstroom 

• volledige omschakeling van de melkveehouderij op

non-GGO* dierenvoeder

Voor ieder van deze mogelijkheden worden de additio-

nele kosten berekend. Mogelijke additionele kosten die

zich voordoen situeren zich op vier niveaus:

• aankoop grondstoffen

• aanpassingen bedrijfsvoering

• systeemcertificatie: administratie IP

• productcertificatie: analyse PCR-testen

Melkproductie zonder gebruik van GGO’s in het dierenvoeder
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Voor de berekening worden volgende vooronderstellingen

gedaan:

• melkproductie per koe bedraagt 8.000 liter;

• voor een productie van 8.000 liter wordt aan een koe

1,2 ton krachtvoeder met 20% RE (ruw eiwit) en 0,5 ton

krachtvoeder met 40% RE gevoederd;

• veehouder kiest ofwel voor non-GGO* dierenvoeder

ofwel voor GGO-dierenvoeder, maar niet voor beide

stromen;

• De EU is zelfvoorzienend voor maïs. In tegenstelling tot

soja is de aanvoer van non-GGO* maïs voor veevoeders

niet noodzakelijk. Extra kosten voor gescheiden maïs-

stromen worden dan ook niet in rekening gebracht. In

de finale berekening worden alleen de kosten voor soja

in rekening gebracht.

Eerste optie. Melkproductie met (gecertificeerd) non-GGO* componenten: 
haalbaarheid en economische analyse 



15zuivere melk melkproductie zonder ggo’s: duurzaam en goedkoop

Scenario 1: 

Coëxistentie van GGO en non-GGO*
productstromen

Coëxistentie van GGO en non-GGO* productstromen

impliceert het handhaven van twee volledig gescheiden

stromen, wat extra kosten voor de bedrijfsvoering met

zich meebrengt. Systeemcertificatie en productcertificatie

doorheen de volledige keten zijn beide noodzakelijk om

non-GGO* productstromen te waarborgen. Coëxistentie

van beide stromen garandeert een keuzevrijheid voor

zowel de producent als de consument. Het is waar-

schijnlijk dat de veehouder een keuze maakt tussen GGO

en non-GGO* producten:

% aan de ene kant de veehouders die gebruik maken

van transgene producten 

% aan de andere kant veehouders die geen transgene

producten of transgeen uitgangsmateriaal accepteren 

Beide soorten primaire producenten leveren vervolgens

aan zuivelconsortia, die op hun beurt de markt voorzien

van zuivelproducten van dieren gevoederd met GGO's of

van zuivelproducten die afkomstig zijn van koeien

gevoederd met non-GGO* dierenvoeder.

Voor het scenario van coëxistentie zal de totale additio-

nele kostprijs doorheen de hele keten minimum €2,722

en maximum €4,823 per 100 liter melk bedragen (Tabel

A). Wordt dit gelinkt aan de uitbetaalde prijs van €29,83

per 100 liter melk, komt dit overeen met een prijsstijging

van 9,1% tot 16,2%. De totale prijsstijging komt neer op

een bedrag tussen €0,027 en €0,048/liter melk.

De veehouder betaalt voor het aankopen van non-GGO*

mengvoeder een hogere prijs. De extra kostprijs voor het

voeder kan uitgedrukt worden per 100 liter melk. Een

koe die .8000 liter melk produceert, verbruikt jaarlijks

ongeveer 1,2 ton krachtvoeder met 20% ruw eiwit en

ongeveer 0,5 ton krachtvoeder met 40% ruw eiwit. Dat

resulteert in een meerkost van minimum €0,082 en

maximum €0,223 per 100 liter melk. Extra kosten voor de

bedrijfsvoering worden niet meegerekend. Er wordt geen

rekening gehouden met de aanwezigheid van andere

diersoorten op het bedrijf.

De additionele kosten van de zuivelindustrie worden

veroorzaakt door gescheiden ophaling van GGO en non-

GGO* melk en door de gescheiden verwerking van deze

twee productstromen. De extra kostprijs voor gescheiden

ophaling bedraagt minimaal €1,24 en maximaal €2,5 per

100 liter melk. De hoogte van de extra kost is afhankelijk

van de geografische spreiding en de productiecapaciteit

van de bedrijven waar de dieren worden gevoederd met

non-GGO* dierenvoeder. Voor gescheiden verwerking

bedraagt de bijkomende kostprijs €1,4 à 2,1 per 100 liter

melk. Dat geeft voor de zuivelindustrie een totale meer-

kost van minimum €2,6 en maximum €4,6/100 liter melk.

TABEL A. Totale additionele kostprijs scenario 1, in € per liter melk

Schakel Minimum Maximum

Veehouder 0,00082 0,00223

Zuivelindustrie 0,02640 0,04600

Totaal 0,02722 0,04823



den van twee melkstromen. Tot en met het niveau van

de veehouder zijn de kosten voor een volledige omscha-

keling gelijk aan de kosten voor coëxistentie van een

non-GGO* en een GGO-productstroom. 

België voert 13,2% van de waarde van zuivelproducten

uit buiten de EU. Een bijkomende kostenfactor voor de

volledige omschakeling van de Europese zuivelindustrie

is het feit dat op de wereldmarkt geen meerprijs voor

non-GGO* melk kan worden aangerekend. Op dat deel

van de afzet kan de meerprijs niet verrekend worden.

Dat verlies aan inkomsten zal gedragen moeten worden

door de resterende afzetmarkt (86,8%). Wat de additio-

nele kostprijs brengt op minimum €0,11 en maximum

€0,29 per 100 liter melk. Wordt dat gelinkt aan de uitbe-

taalde prijs van €29,83 per 100 liter melk, dan komt dat

overeen met een prijsstijging van 0,37% tot 0,97%. 

Onderstaande tabel toont de additionele kostprijs door-

heen de hele keten voor het scenario van volledige

omschakeling. Die extra kostprijs ligt nog lager dan in

het eerste scenario: minimum €0.11 en maximum €0.29

per 100 liter melk of tussen €0,001 en €0,0029 per liter

melk.
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Scenario 2: 

Volledige non-GGO* productstroom

Een tweede scenario om melk, afkomstig van dieren

gevoederd met non-GGO* dierenvoeder, te produceren

bestaat uit de volledige omschakeling van de melkvee-

houderij op non-GGO* dierenvoeder. Dat houdt in dat

alle melkvee in België gevoederd wordt met non-GGO*

dierenvoeder. Belangrijke opmerking hierbij is dat het

niet mogelijk is de Belgische markt op zich te bekijken.

De grondstoffenhandelaars, de mengvoederfabrikanten

en de zuivelindustrie drijven handel op internationaal

niveau. Zo kopen en verkopen grondstoffenhandelaars

en mengvoederfabrikanten producten in heel Europa en

op de wereldmarkt. De zuivelindustrie verwerkt gedeel-

telijk melk die afkomstig is van buitenlandse bedrijven.

In het scenario van volledige omschakeling zijn deze

bedrijven dan verplicht om te schakelen naar non-GGO*

dierenvoeder of melk aan andere zuivelfabrikanten te

leveren. Bovendien worden zuivelproducten niet alleen

afgezet op de Belgische markt. Indien de volledige Bel-

gische melkveehouderij overschakelt op non-GGO* die-

renvoeder, kunnen de producten enkel tegen een meer-

prijs op de buitenlandse markt worden afgezet als de

handelspartners bereid zijn dit te valoriseren. Is dat niet

het geval, moet dit verlies gecompenseerd worden door

een extra meerprijs op de Belgische markt. 

Voor de economische analyse van dit scenario wordt uit-

gegaan van een omschakeling van de volledige Europese

melkveehouderij. Dat houdt in dat de zuivelindustrie

geen additionele kosten heeft voor het gescheiden hou-

Randvoorwaarden

Een uitgangspunt van deze studie is om uitsluitend melk-

vee in beschouwing te nemen en de varkens en pluim-

veesector buiten beschouwing te laten. Indien de var-

kens- en pluimveehouderij ook non-GGO* grondstoffen

wensen te gebruiken, zal de vraag vergroten en ontstaat

een andere situatie op de markt. Neemt de vraag vol-

doende substantieel toe, en is het aanbod beperkt, dan

zal de prijs voor non-GGO* teelten sterk stijgen. Telers

zullen dan premies ontvangen voor non-GGO* teelt en

aldus wordt het voor telers economisch interessanter om

non-GGO* gewassen te telen. Het is de vraag of geïso-

leerde telers nog de mogelijkheid zullen hebben om non-

GGO* gewassen te telen. Een grote geografische spreiding

brengt hoge transportkosten met zich mee, en ook de

additionele kosten zoals de preventie van kruisbestuiving

en versleping zullen zeer hoog zijn. De beste mogelijkhe-

den en kansen bestaan voor streken waar de teelt van

transgene gewassen nog niet (zo sterk) is doorgedrongen,

en waar landbouwers collectief beslissen om non-GGO*

gewassen te telen.

In het scenario van coëxistentie zal de prijs en de verde-

ling van de kosten doorheen de keten bepaald worden

door de vraag vanuit de markt. Het aanbod is dan sterk

afhankelijk van de vraag van de consument en de bereid-

heid van één van de actoren in de keten om een meer-

prijs te betalen voor melk van dieren die niet met GGO’s

gevoederd werden.

Totale additionele kostprijs scenario 2, in € per liter melk

Minimum Maximum

Totale keten 0,001 0,0029
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In dit deel geven we een overzicht van hoe we GGO’s kun-

nen vermijden door anders te telen.

De afhankelijkheid van maïs en soja in de Europese vee-

houderij is eigenlijk vrij recent. Door hervormingen in het

gemeenschappelijk landbouwbeleid in Europa in de jaren

‘60 — geen invoertarief op oliezaden zoals soja — ver-

hoogden veevoederproducenten hun import. Dat leidde al

snel — vanaf de jaren ‘70 — tot een grote afhankelijkheid

van soja, die vooral door de VS geleverd werd. 

Soja bevat niet alleen olie maar ook heel veel eiwit,

waardoor het een hoogwaardig voederingrediënt is en

intensieve productie stimuleert. Soja zorgt bij melkvee

voor een verhoogde melkproductie en combineert perfect

met maïsrijke basisrantsoenen. De grote afhankelijkheid

van soja en maïs is dus historisch gegroeid en werd sterk

gestimuleerd door het Europees landbouwbeleid. 

Een productiesysteem dat gebaseerd is op import van

voeder, energie en landbouwmachines en vervolgens een

overschot aan boter, vlees en drijfmest produceert (die

dan weer geëxporteerd of gedumpt moet worden), is van-

zelfsprekend weinig duurzaam. Als we een écht alterna-

tief willen bieden dat op lange termijn rendabel is —

zowel economisch, sociaal als ecologisch — is het noodza-

kelijk onze hele manier van produceren te herdenken.

Voor de duidelijkheid geven we hier nog even de

gemiddelde samenstelling van het melkveevoeder weer:  

Soja en maïs zijn twee basisingrediënten in het rantsoen

van melkvee. De overige grondstoffen (bijvoorbeeld bie-

tenpulp, koolzaadschroot, palmpitschroot, tarwegluten...)

verschillen sterk van moment tot moment en zullen toe-

gevoegd worden op basis van voederwaarde en de

schommelingen in de kostprijs op de wereldmarkt. 

Zoals hierboven reeds uiteengezet, is de afhankelijkheid

van maïs en soja in de Europese melkveehouderij histo-

risch gegroeid. Maïs lijkt in eerste instantie een zeer inte-

ressante teelt: hoge DS*-opbrengst, redelijke oogstzeker-

Bestanddeel Melkvee

Maïsproducten 20-25%

Sojameel 10-20%

Koolzaadmeel 7%

Bron: Wolf et al., 2003; de Vriend, 2004; Vakgroep Dierlijke Productie,

persoonlijk gesprek

vııı Dit deel schetst de belangrijkste conclusies uit een studie van Wim Govaerts (Bioconsult) in opdracht van Greenpeace. De volledige studie vindt u

terug in het afzonderlijk uitgegeven deel: Zuivere Melk: deel 2: GGO’s vermijden door anders te telen, Greenpeace 2005

heid, vrij stabiele voedingswaarde, verdraagt gemakkelijk

overbesteming, en was bovendien tot voor kort gesubsi-

dieerd. Het nadeel van maïs is echter dat de opbrengst

voor een aanzienlijk deel uit lignine-rijke stengels bestaat

en dat de plant in zijn geheel eigenlijk eiwit- en minera-

lenarm is. Lignine is onverteerbaar voor de pensflora van

de koe. Daarom hebben we een vlot verteerbaar eiwitrijk

product zoals sojaschroot nodig om deze snijmaïs vlot te

laten passeren in de koemaag en om de koe in staat te

stellen veel melk te produceren. 

Aangezien lignine niet verteerbaar is in de koe, kunnen

we ons de vraag stellen wat de relevantie is van de hoge

droge stof-opbrengsten per hectare, wat meestal als een

positief argument voor maïs naar voren geschoven wordt.

Bovendien wordt maïs in combinatie met sojaschroot vaak

overschat in relatie tot wat koeien er in de praktijk mee

kunnen aanvangen. Denk hierbij aan de courante lichte

overdosering van darmverteerbaar eiwit (DVE*) in de

meeste rantsoenen voor hoogproductief melkvee.

Sojabonen. Soja is één van de basisingrediënten 
in het rantsoen van melkvee 

Tweede optie: Melkproductie met lokaal geteelde gewassen: 

haalbaarheid en economische analyse vııı
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op dergelijke bedrijven vaak voornamelijk energie geteeld

onder de vorm van maïs, terwijl het eiwit aangekocht

wordt. Ook voor hen is het interessant om de duurste

component (eiwit), die onder vorm van sojaschroot GGO-

kritisch is, zelf te telen op basis van ruwvoedervlinder-

bloemigen. Aanvulling en bijsturing met aangepaste

energiecomponenten maakt het voor hen mogelijk om

goed en vaak ook goedkoop te produceren. Ze vervangen

de vroegere eiwitaankoop door energieaankoop, die vaak

als bijproduct uit de voedingsindustrie gekocht kan wor-

den: onder vorm van pulp of bijproducten van granen of

aardappelen.

ıx Zuivere Melk: deel 2: GGO’s vermijden door anders te telen, Greenpeace 2005.

Aanpassing van het teeltplan

In wat volgt ontwerpen we een meer opportune bedrijfs-

voering, die aangepast is aan onze contreien én aan de

koeien. We maken geen gebruik meer van soja en ook

maïs laten we grotendeels achterweg.

Alles begint bij de aanpassing van het teeltplan. De teelt-

planning die hier voorgesteld wordt, ziet er heel anders

uit dan deze van de meeste gangbare bedrijven. Gedreven

door de historische maïspremie zaaien zij vaak ongeveer

de helft van hun areaal in met maïs. 

Gras is voor melkvee interessanter dan maïs. Het is eiwit-

rijker en vlotter verteerbaar als het vroeg geoogst wordt.

Indien we klaver toevoegen aan het gras, ontstaan er nog

extra voordelen: 

• De klaver fixeert zelf stikstof en dat is kostenbesparend,

omdat stikstofbemesting achterwege gelaten kan wor-

den. 

• De blaadjes van de klaver zijn snel verteerbaar en eiwit-

rijk. De stengels van de rode klaver zijn een interessante

structuuraanbrenger: ze bevatten minder lignine dan de

maïsstengels terwijl ze meer eiwit en mineralen bevat-

ten. De aanwezigheid van deze structuur is zeer belang-

rijk om te komen tot een goede verteringsefficiëntie. 

Ervaringen van melkveehouders met graansilage en gras-

klaver leren dat dieren met deze voedercomponenten

vaak beter presteren dan de theorie op basis van voeder-

analyses voorspelt. Misschien heeft dat wel te maken met

de wiskundige berekeningen die gepaard gaan met de

schatting van de voederwaarde, terwijl onze koeien

getraind zijn om melk te produceren en van wiskunde

geen kaas gegeten hebben (zie interview p19).

Is het teeltplan eenmaal op maat van de voederbehoef-

ten van de dieren,dan kan het voer geoogst worden en zo

leiden tot een voederstock, waar eiwit en energie in vol-

doende mate evenwichtig aanwezig zijn. Een gedetail-

leerd overzicht van voorbeeldrantsoenen vindt u in het

tweede, afzonderlijk uitgegeven rapport ıx.

Sommige telers menen dat de voorgestelde bedrijfsont-

wikkeling onmogelijk is voor hen, omdat ze te weinig

grond zouden hebben. Het is inderdaad moeilijk voor

bedrijven die meer dan 15.000 liter per hectare leveren

om grondverbonden autonoom te produceren. Maar dat is

ook in de gangbare bedrijfsvoering moeilijk. Nu wordt er

Klaver: eiwitrijk en duurzaam
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Hoe lang bestaat Hoeve De Ploeg al? 
In 1961 is onder impuls van mijn vader een bvba opge-

richt. Door de komst van het quotum zijn we in 1986 met

melkverwerking begonnen omdat het nogal nipt was om

met 4 gezinnen van een lagere melkproductie te leven.

Dankzij die verwerking konden we het quotum op peil

houden en een meerwaarde voor de melk nastreven. Nu

hebben we een honderdtal koeien en werken we hier

met 5 voltijdse arbeidskrachten voor melkproductie en

verwerking.

Hoe ben je eigenlijk tot je huidige — toch niet zo
voor de hand liggende — bedrijfsvoering gekomen? 
Een viertal jaar geleden begon ik te experimenteren met

het rantsoen om de soja eruit te krijgen, voornamelijk

omdat veel van de soja genetisch gemanipuleerd is en ik

die niet wilde gebruiken. Doordat wij melk verwerken op

ons bedrijf, heb ik een direct contact met de klanten. Ik

voel dus goed aan wat er bij de mensen leeft. Ik werk

ook mee in een voedselteam. Ik hoor van mijn klanten

dat zij heel bewust rechtstreeks bij ons kopen en een

groot vertrouwen hebben in de producten die we leve-

ren. Dat stemt tot nadenken over je verantwoordelijkheid

als melkproducent en stimuleerde me om op zoek te

gaan naar een zo natuurlijk en gezond mogelijke voe-

ding voor mijn vee. In het begin experimenteerde ik met

het verlagen van het aandeel maïs (van 30 naar 20 ha)

en lijnzaadschilfers in plaats van soja. Dat lukte niet zo

goed. De melkproductie zakte lichtjes met 500

liter/koe/jaar. Toen kwam ik bedrijfsadviseur Wim Gova-

erts tegen en hebben we de teeltplanning drasticher ver-

anderd en het rantsoen aangepast aan de voederbe-

hoeften van het vee. Zo werd grasklaver de motor van

ons bedrijf, met heel goede resultaten: hogere melkpro-

ductie en lagere kosten.

Laten we het eens hebben over het rantsoen en de
melkproductie. Wat is het verschil met vroeger voor
je bedrijf? 
Het rantsoen? Vroeger gebruikte ik hoofdzakelijk maïs en

voorgedroogd gras, aangevuld met evenwichtig samen-

gesteld krachtvoeder en eiwitrijk samengesteld kracht-

voeder of sojaschroot. Nu laat ik sojaschroot en samen-

gesteld krachtvoeder volledig achterwege en haal ik

eiwit uit grasklaver. Kleine aanvullingen met graansi-

lage, en bierdraf en cigarant* vervolledigen het rant-

soen. Voor de hoogproductieve koeien voeg ik nog wat

maïsmeel en lijnzaad toe. Het is duidelijk dat dit rant-

soen beter past bij de koeien. Om het een beetje oneer-

biedig te zeggen: maïs en soja zijn eigenlijk parels voor

de zwijnen. De darmflora van mijn koeien is veel gezon-

der nu. Het celgetal in de melk is gedaald en ook masti-

tis x komt minder voor. Nu produceren de koeien ruim

7.800 liter melk per jaar. Binnen enkele jaren zal dat op

8.000 à 8.500 liter zitten.

Biedt deze manier van voederen een meerwaarde
voor jezelf en je bedrijf? 
De kostprijs van de productie ligt lager: de oogstkosten

verhogen wel maar de grondbewerkingskosten dalen.

Verder vervalt het duurdere sojaschroot en het samenge-

steld krachtvoeder. Ook hoef ik geen stikstofmeststoffen

of sproeistoffen meer aan te kopen. En tot slot heb ik

minder kosten aan de veearts. De melk zelf heeft ook

een meerwaarde dankzij de omega-3 en omega-6 vet-

zuren. Zelf haal ik meer arbeidsvreugde uit mijn werk.

De koe wordt minder een industrieel product. Vroeger

keek ik alleen of mijn koeien niet bronstig stonden. Nu

bekijk ik hen veel vollediger en probeer ik uit observatie

van de pens, de uitwerpselen, hun gedrag, enzovoort, af

te leiden of ik de bacteriën in de darmflora van de koe

goed aan het voederen ben. Uiteindelijk is dat niet meer

werk. Het is gewoon plezant en kan tussendoor, tijdens

het melken of het kuisen van de stal. In die hele

omschakeling en het aanpassen van het productie-

systeem kan ik mijn ondernemerschap kwijt. Echt een

uitlaatklep.

Is er een maatschappelijke meerwaarde aan deze
manier van telen?
De voederwijze is duidelijk minder belastend voor het

leefmilieu. En het bodemleven krijgt weer belang. De

industriële landbouw maakt gebruik van een dode

bodem met kunstmest. Een ‘gropke’ (nvdr. handvol)

goeie grond moet miljoenen bacteriën bevatten. Wij

leven van de bodem en het pensleven.

Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden tot succes bij
omschakeling?
Je moet de stap in één keer durven zetten. En bijvoor-

beeld niet nog de helft snijmaïs willen houden. Je moet

de koeien ook heel goed in het oog houden. Eigenlijk is

het allemaal simpel: eens je goed begrijpt hoe een koe

functioneert en verteert, kan je bijsturen wanneer het

nodig is. En eigenlijk krijg je al veel kennis over de wer-

king van bacteriën mee op school. Maar je moet wel wat

tijd nemen om die op te frissen en alles in het juiste ver-

band te zien. Ik denk ook dat je voldoende kennis nodig

hebt om de stap te durven zetten, want hoewel ze de

piste wel interessant vinden, durven veel landbouwers

uiteindelijk niet omschakelen. Het is een boeiende maar

ingewikkelde puzzel, waarbij de stukjes mooi in elkaar

gestoken moeten worden opdat het systeem werkt.

x Ontsteking van de uier

Interview met Ronny Aerts

Bedrijfsleider van hoeve De Ploeg, een modern melkveebedrijf dat met gras-klaver werkt
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Voordelen van het voorgesteld teeltplan

Economische analyse

Doordat er minder kunstmest wordt aangekocht en min-

der bestrijdingsmiddelen gebruikt worden én doordat de

eiwitinput daalt op het bedrijf,dalen de kosten eveneens.

Voor de landbouwer is dat vanzelfsprekend interessant,

zeker gezien de lage marktprijzen voor melk op dit

moment. Ook de opbouw van organische stof in de bodem

en de verbetering van de bodemvruchtbaarheid kunnen

in de toekomst alleen maar betere bedrijfsresultaten

opleveren. 

Hieronder volgt een kostprijsberekening voor een duur-

zame melkproductie zonder GGO-kritische* ingrediënten.

We gaan hierbij uit van een bedrijfsvoering van 8.065 liter

per koe geleverd aan de melkerij met 500.000 liter te

leveren op 40 ha. 

Als we de premies voor inzaaien van grasklaver (600 euro

per ha) en de kost van aankoop van kennis over de nieuw

voedermethode (ongeveer 1.250 euro per jaar of 0,25 euro

per 100 liter melk) ook in rekening brengen, krijgen we

volgend resultaat:

Prijzen in € per 100 liter

Gangbaar Optimaal GGO- Verschil Voordeel

vermijdend Optimaal

Bedrijfseigen voer 8,28 7,43 0,85
Bedrijfsvreemd voer 4,84 2,01 2,83
Totale voederkost 13,12 9,44 3,68
Kosten/opbrengsten

Verkoop overschot voeder 0,63 0 -0,63
Extra Premie (5 jaar) 0 0,4 0,4
Kennisaankoop 0 -0,25 -0,25

Netto voordeel Optimale bedrijfsvoering: €3,25/100 liter

of €0,0325 per liter

We kunnen hieruit besluiten dat de zoektocht naar een

meer autonome bedrijfsvoering kostenbesparend kan

werken, terwijl tegelijkertijd ook het gebruik van GGO-

kritische componenten vermeden wordt. Vakmanschap en

ervaring zijn noodzakelijk om deze autonome bedrijfs-

voering rond te krijgen. De voornaamste inspanning die

de melkveehouder moet leveren, ligt op vlak van zorg,

kennis en vakmanschap. Voor de ondernemers in de

Grasklaver vers: €50 per ton DS* €600 per ha

Grasklaverkuil: €100 per ton DS* €1.200 per ha

Voor- en nateelt: €75 per ton DS* €187,5 per ha

Snijmaïs: €70 per ton DS* €1.050 per ha

Graansilage: €70 per ton DS* €750 per ha

Maïsmeel: €125 per ton DS* €1.000 per ha

Kostprijs bedrijfsvreemd voeder (aan te kopen):

Beheershooi: €60 per ton

Perspulp: €100 per ton DS*

Bierdraf: €125 per ton DS*

Lijnzaad: €400 per ton

Totale kostprijs bedrijfseigen voeder:

16 ha Grasklaver vers: €9.600,00

14 ha Grasklaverkuil: €16.800,00

10 ha Voor- en nateelt: €1.875,00

3 ha Snijmaïs: €3.150,00

5 ha Graansilage: €3.750,00 

2 ha Korrelmaïs: €2.000,00

€37.175,00

Totale kostprijs bedrijfsvreemd voeder:

20.000 kg DS* bierdraf: €2.500,00

25.000 kg DS* bietenpulp: €3.125,00

30.000 kg DS* beheershooi

of graszaadhooi: €1.800,00

4.000 kg lijnzaad: €1.600,00

Vit/min: €1.000,00

€10.025,00

€47.200,00 totale voederkosten

€9,44 per 100 liter

waarvan €2,01 per 100 liter/bedrijfsvreemd voeder

€7,43 per 100 liter/bedrijfseigen voeder

Kostprijze bedrijfseigen Productiekosten Bewerking

voeder en teeltkosten



21zuivere melk melkproductie zonder ggo’s: duurzaam en goedkoop

xı Stikstofgebruik en –efficiëntie in de Vlaamse Melkveehouderij, Stedula,2004

Met dit teeltplan kunnen we efficiënt melk produceren

met een lage kostprijs. En mits de nodige aandacht voor

het rantsoenevenwicht kan dat met een minimale milieu-

belasting door stikstof. De voorgestelde bedrijfsontwikke-

lingsstrategie, waarbij GGO-kritische* veevoedercompo-

nenten vermeden worden, biedt dus tal van interessante

neveneffecten voor de maatschappij. 

hedendaagse melkveehouderij kan dat net een grote uit-

daging bieden. In Vlaanderen bestaan er vandaag al

bedrijven die deze bedrijfsvoering hanteren met econo-

misch succes én ondernemersvreugde (zie interview p19).

Maatschappelijke meerwaarde 

Niet enkel voor de melkveehouder, ook voor de maat-

schappij biedt deze manier van telen tal van voordelen.

Door de plaatsspecifieke stikstoffixatie van de klaver zal

de stikstofefficiëntie sterk verbeteren. Klaver fixeert alleen

stikstof als die gewenst is. Bij eventuele stikstofovermaat

verdwijnt klaver zelfs. Uit studies blijkt dat kunstmest en

krachtvoeder de grootste oorzaak zijn van slechte resulta-

ten inzake mineralenefficiëntie xı. Door deze zaken gro-

tendeels uit te schakelen kunnen we de mineralenbalans

van de ganse melkveehouderij aardig oppoetsen.

Grasklaver heeft een groot potentieel voor de opbouw van

bodemvruchtbaarheid. Het gehalte aan organische stof

van de bodem stijgt bij de teelt van grasklaver. We stoc-

keren zo koolstof in de bodem, die we in het verleden met

de monocultuur van maïs vaak kwijtspeelden. Grasklaver

verplaatst koolstof van de atmosfeer naar de bodem en

gaat zo het broeikaseffect tegen. De verlaging van de

organische stof in de bodem bij de monocultuur van maïs

levert het omgekeerde resultaat.

Klavers worden bij voorkeur niet bespoten met grasland-

herbiciden. Nazomer-inzaai of onderzaai onder graan zal

de onkruiddruk beperken, zodat ook dit geen probleem

oplevert. Na een maaibeurt ben je alle sporadische

onkruid kwijt.

Omdat ook de maïs wegvalt — waarbij traditioneel veel

herbiciden aangewend worden — daalt het totale gebruik

van bestrijdingsmiddelen in de melkveehouderij aan-

zienlijk.

Grote monoculturen van maïs ogen niet zo mooi, wat tot

een landschapsverstorend effect leidt. Deze kritiek zou

verdwijnen bij overschakeling naar klaver. Het gras blijft

groen, maar wordt doorheen het jaar verder gekleurd met

de rode en witte bloemen van de klaver. Bovendien komt

landschapsvriendelijker graan opnieuw de kop opsteken

in melkveegebieden, waar men met klaver werkt.

Stikkstoffixatie op de wortels van klaver

©
G

re
e

n
p

e
a

c
e



22

Conclusie

Dit rapport maakt duidelijk dat het voor de melkindustrie

vrij eenvoudig is om GGO's te vermijden. Op korte termijn

is het mogelijk om de GG soja te vervangen door conven-

tionele soja. Als de hele zuivelsector beslist om GGO-vrij

te blijven, dan kan dat voor een verwaarloosbare meer-

kost van €0,001 tot €0,0029 per liter geproduceerde melk.

Als er gescheiden GGO en non-GGO* stromen opgezet

worden, schommelt de totale meerkost tussen de €0,027

en €0,048 per liter melk. Het is duidelijk dat de meerkost

het kleinst is als er geen afzonderlijke stromen worden

opgezet. Dat is een argument te meer voor een GGO–vrij

België en Europa, waar hoogwaardige voedselproductie,

met respect voor mens en milieu centraal staat. 

In dit rapport plaatsen we ook heel wat vraagtekens bij de

afhankelijkheid van onze veevoedersector van de soja-

productie elders in de wereld. Grootschalige productie van

soja, bestemd voor de exportmarkt, levert heel wat soci-

ale, milieu- en economische problemen op in die landen

waar soja gekweekt wordt. 

De enige duurzame oplossing is om op termijn los te

komen van dit absurde productiesysteem waarin we voe-

der uit het andere eind van de wereld importeren om er

hier vlees-en boterbergen mee te produceren. Voor melk-

vee biedt een dieet op basis van gras-klaver fantastische

perspectieven: het is goedkoper voor de landbouwer,

beter voor het leefmilieu en voor de koe. Winst op alle

vlak, dus. En het voordeel voor de veehouder is duidelijk:

€3,25 per 100 liter geproduceerde melk.
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Verklarende woordenlijst

GGO: Genetisch Gemanipuleerd Organisme. Een GGO is een organisme waarvan het geneti-

sche materiaal veranderd is op een manier die door natuurlijke voortplanting en/of door

natuurlijke recombinatie niet mogelijk is. 

Non-GGO: zonder GGO’s of GGO-vrij. De Europese wetgeving laat in dierenvoeder dat geen

GGO’s bevat een contaminatie met GGO’s toe tot maximaal 0.9% indien de besmetting

onvoorzien of technisch niet te voorkomen is. (Verordening EG 18190/2003 en RG

1830/2003).

GGO-kritische gewassen: gewassen waarvan een genetische gemanipuleerde variant

bestaat (en er dus een risico bestaat op besmetting tussen de conventionele en de GGO

variëteit).

Cigarant: Pulp na extractie van inuline uit chicorei.

RE: Ruw Eiwit.

DVE: Darm verteerbaar eiwit.

DS: Droge stof.
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