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DONAU SOJA-voer kan 40 % van de CO2-uitstoot voorkomen
De Duitse grootdistributie start een samenwerking met DONAU SOJA

Wenen, Baden-Württemberg, november 2020 – Dankzij het gebruik van DONAU SOJAgecertificeerd voer kan ongeveer 40 % van de door vleesproductie veroorzaakte CO2uitstoot worden voorkomen. Dat is de conclusie van een recente studie van het
Onderzoeksinstituut voor Biologische Landbouw (FiBL) in Oostenrijk. DONAU SOJA
presenteerde die studie in de lokalen van EDEKA, een landbouwbedrijf in de Duitse
deelstaat Baden-Württemberg, in aanwezigheid van Peter Hauk, minister van
Plattelandszaken en Consumentenbescherming van de deelstaat, en van Jürgen Mäder,
directeur van EDEKA Südwest. De resultaten worden ook voorgesteld op de jaarlijkse
Algemene Vergadering van DONAU SOJA, die op 19 november online plaatsvindt.
“De manier waarop we ons vee voeden kan een enorm verschil maken voor het milieu”, zegt
Susanne Fromwald, zaakvoerster van DONAU SOJA. “Als grootste Duitse voedseldistributeur en
nummer 5 in Europa heeft EDEKA met zijn merk ‘Hofglück’ het pad geëffend. Het gebruik van
door DONAU SOJA gecertificeerde soja (regionaal geproduceerd en GGO-vrij) is gunstig voor
lokale bedrijven, maar ook voor milieu en klimaat.”
Varkensvlees van EDEKA’s premiummerk ‘Hofglück’ maakt gebruik van DONAU SOJAgecertificeerd dierenvoer. Per kg varkensvlees wordt zo slechts 2,16 kg CO2 geproduceerd,
terwijl voor dezelfde hoeveelheid overzees geïmporteerde soja 4,43 kg CO2 wordt uitgestoten:
een verschil van 40 %! In totaal helpt het Hofglück-programma voor de productie van 70 000
varkens jaarlijks ongeveer 10 000 ton CO2 (de uitstoot van 1 000 Belgische burgers) te vermijden.
De keurmerken DONAU SOJA en EUROPE SOYA staan voor GGO-vrije soja van Europese
bodem, die duurzaam wordt geproduceerd. De door DONAU SOJA/EUROPE SOYA
gecertificeerde toeleveringsketens dragen bij tot de bescherming van waardevolle ecosystemen
zoals het Amazoneregenwoud, omdat de soja uitsluitend wordt verbouwd op land dat al sinds
2008 voor landbouw wordt gebruikt.
In Europa wordt jaarlijks 10 miljoen ton soja geoogst, waarvan 6 à 7 miljoen ton GGO-vrij zijn. In
de herfst van 2019 werden bijna 700 000 ton sojabonen uit elf verschillende landen geoogst via
DONAU SOYA en EUROPE SOYA, wat van de organisatie de grootste speler van de Europese
duurzame sojaproductie maakt. “Met DONAU SOJA krijgt soja een Europees gezicht: het gezicht
van de landbouwers uit de EU”, benadrukt Susanne Fromwald van DONAU SOJA. “Wij brengen
de consumenten in contact met de Europese sojaproducenten. Dat eiwitpartnerschap is een
klimaatpartnerschap. Recente statistieken bevestigen het enorme potentieel van de
varkensvleessector. We willen de Europese zelfvoorziening versterken en de Europese
waardeketens uitbreiden.”
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Bij de productie van voedingsmiddelen heeft dierenvoer een belangrijke invloed op de CO2uitstoot. Vooral wijzigingen van de bodembestemming, zoals de transformatie van grasland of
bosgebied in landbouwgrond, stoten enorme hoeveelheden CO2 uit. Van 2000 tot 2016 werden in
Brazilië ongeveer 5,3 miljoen hectaren ontbost voor sojateelt. In de afgelopen 40 jaar werd bijna
de helft van de Cerrado omgezet in landbouwgrond en weiland!
40 % van de soja-import in de Europese Unie is nog steeds afkomstig uit Brazilië – met een CO2voetafdruk die tien keer zo groot is als die van DONAU SOJA-gecertificeerde Europese
sojavoeders. Volgens de European Soy Monitor is slechts 29 % van de vraag naar soja in de EU
afkomstig van gecertificeerde en ontbossingsvrije productie.
* * *
Op 19 november 2019 van 15 tot 16 uur zullen enkele toonaangevende Europese
distributiebedrijven tijdens de online jaarvergadering de hoofdpunten van hun samenwerking met
DONAU SOJA presenteren:

- “40 % minder CO2-uitstoot door EDEKA’s Varkensvleesprogramma Hofglück”, door Michaela
Meyer, CO van de Business Unit Duurzaam Ontwikkelingsbeleid EDEKA.

- “Bijdragen aan duurzaamheid met “eiwitpartnerschappen” ”, door Judith Ginsberg, Senior CSR
Manager Lidl Stiftung.

- “Baanbrekend werk met een “DONAU SOJA Eiwitpartnerschap” ”, door Jennifer Lichter,
directrice Duurzame Ontwikkeling REWE Group.
U kunt deelnemen aan de presentaties door u in te schrijven op: https://donau-soja-onlineannual-meeting.b2match.io/signup
Bijkomende informatie
Over DONAU SOJA

-

DONAU SOJA is een Europese organisatie van verschillende belangengroepen;
Ze heeft 270 leden in 22 landen;
Haar werkgebieden: • Beleid: eiwitstrategie, DS/ES-verklaring; • Handel: keurmerken, Donau Soja/Europe
Soya consumentenlabel; • Onderzoek en informatie: Horizon 2020-projecten.

Over de internationale sojamarkt

-

In 2020 werd in Europa 10 miljoen ton soja geproduceerd (twee keer meer dan in 2013);

-

Slechts 1 tot 2 % van de in Europa verbouwde soja wordt gebruikt voor Europese wisselbouw;

Van dit totaal is bijna 700 000 ton Donau Soja-gecertificeerd en opgeslagen bij meer dan 100
landbouwinzamelaars in Europa (zie lijst van gecertificeerde partners op het infoblad);
In 2025 zou Europa 50 % van de vraag naar eiwitten in de EU kunnen leveren.

De resultaten van de FIBL-studie vindt u via de volgende link:
https://www.donausoja.org/fileadmin/user_upload/Press/Press_Release/DS_Factsheet_PC_7_August_2020
_-_Climate_protection_pork_EN.pdf
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