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Voor de ontwikkeling en teelt
van soja in Nederland en Europa

Welkom 



Wie is Dutchsoy

• Opgericht in 2013
• Focus eerst op kennis
• 2016 Eerste telers
• 2018 Samenwerking met Green organics



Waarom soja?

• Vlinderbloemige
• Eiwit
• Aanvuling op bouwplan



Activiteiten Dutchsoy

• Onderzoeken
• Teeltbegeleiding
• Zaaizaad verkoop
• Vermarkten soja
• Educatie



Twee soorten soja

Droge soja ( traditioneel )
Verse soja Edamame



Verse soja



Voor we beginnen bij vers

• Soja kan in principe na elke voorvrucht
• Soja kan op elke grondsoort
• Kies het juiste ras ( vries of direct ) smaak

belangrijk



Rassen  verse soja geschikt voor Nederlandse
omstandigheden. Waar letten we op:

• Grote van de peulen
• Smaak



Zaaien van de  verse soja, waarop letten:

• Rijafstand 
• Aantal zaden 
• Vlak zaaibed
• Eind april begin mei 
• Precisie zaaimachine
• Rhizobium



Plaagdieren en hun bestrijding

• Duiven
• Hazen
• Reeën









Ziektes in de soja;

• Sclerotinia
• Rhizoctonia



Sclerotinia



Rhizoctonia



Oogsten van de verse soja

Nog veel onderzoek nodig



Opslag van verse soja

• Kunt het niet zelf opslaan
• In Vriezer of direct verwerken
• Kan ingevroren lang bewaard worden



Knelpunten van  verse soja

• Oogstmoment luistert zeer nauw
• Verwerking ( allergeen) 



Droog versus vers Droge soja Verse soja

Zaaien Eind april / begin mei Eind april / begin mei

Oogsten Eind september / begin oktober Half augustus

Opbrengst 3 ton per ha 6 ton peulen, 4 ton erwten

Groenbemester Zeer moeilijk Mogelijkheden



Wat moet er nog gebeuren ?
• Opschaling
• Onderzoek ( marktonderzoek )
• Nieuwe toepassingen ( vers )



Samen met de provincie
Growing Green Proteins gestart !

Belangstelling !?

Spreek mij of Wilco Remijn gerust even aan ?



De Nederlandse Edamame zonder steel,
Dat is genieten van heel veel !


