Succesvolle sector:
Wereldconcurrentiepositie Argentijnse zuivelindustrie gunstig

Kleine investeringen maken
grote verschillen
Het gaat goed met de Argentijnse zuivelsector. Maar er is in zowel letterlijke als figuurlijke zin nog meer
dan genoeg ruimte voor verbetering. Met behulp van Nederlandse kennis en technologie zou de sector
zich tot een efficiëntere en nog meer op kwaliteit gerichte speler op de internationale zuivelmarkt
kunnen ontwikkelen.
Tussen 1980 en 2004 steeg de melkproductie
in Argentinië met 78% van 5.147 naar 9.200
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Onevenwichtige groei
De groei van de Argentijnse zuivelindustrie
was zeer onevenwichtig. Slechts een klein
deel van de bedrijven bevindt zich qua technologie en kwaliteit op internationaal
niveau. Een twaalftal bedrijven ontvangt 50
tot 60% van de primaire productie en genereert hiermee 80% van de nationale output.
Deze grotere veehouderijen die onderdeel
Ongeveer 90% van de Argentijnse melkkoeien behoort tot het ras Holando Argentino.
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De belangrijkste bedrijven in de Argentijnse zuivelsector
Grote nationale bedrijven
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van meer dan 170 miljoen dollar per jaar)
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Argentijnse melkveehouderijen alleen toe-
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gankelijk via onverharde wegen. Bij regen

LNV-bureau Buenos Aires

Nederland zou op verschillende manieren
kunnen inspelen op de huidige situatie in
Argentinië. Op het gebied van de primaire

Het rapport The Argentine Dairy Sector is beschikbaar en kan worden opgevraagd bij

productie zou ons land een rol kunnen

mevr. Lia Luijkx-Visser via a.p.luijkx-visser@minlnv.nl.
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