Schaft de Nederlandse varkenshouder dezelfde stalinrichting
aan als zijn buitenlandse
collega’s? En welke trends zijn
er in stalinrichting? De redactie
van Groeien vroeg het Paul
Smits van het internationale
PigTek. PigTek ontstond op
1 januari 2009 uit de fusie
tussen de Nederlandse stal
inrichters Porcon (Deurne)
en het Duitse Mannebeck
(Schüttorf) en Laake
(Herzlake).
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igTek is een dochter van het
Amerikaanse CTB, een bedrijf
in agrarische benodigdheden.
Volgens commercieel directeur Paul
Smits komt de helft van de omzet van
PigTek thans uit de Duitse markt, een
kwart uit de Benelux en de andere kwart
uit de rest van de wereld. PigTek levert
het complete assortiment inrichting voor
de varkensstal. Wereldwijd heeft CTB
een aandeel van 5 procent in de varkenshouderij en 30 procent in de pluimveehouderij.

Verschilt het aankoopgedrag van
Nederlandse varkenshouders van dat
van buitenlandse ondernemers?
“Ja, heel duidelijk. Nederlandse varkenshouders kopen doorgaans geen totaalpakket aan stalinrichting, zoals ondernemers
in andere landen. Ze shoppen, weten
precies wat ze bij jou willen kopen en
wat bij een ander. Waarschijnlijk valt
door te shoppen wel te besparen op de

totale aanschafkosten, maar men moet
dan zelf de oplossingen bedenken om alle
inrichting op elkaar aan te sluiten. En dat
geeft op sommige bedrijven nog weleens
kopzorgen.”

Richt de Nederlandse ondernemer zijn
stallen goedkoper in dan zijn buitenlandse
collega’s?
“Dat is niet het geval. Tussen de meest
luxe en meest sobere inrichting zit een
prijsverschil van zo’n 50 procent.
Ondernemers in het buitenland kiezen
meestal voor de allergoedkoopste en
soberste uitvoering. Dat geldt vaak ook
voor Nederlanders die een varkensbedrijf
in Duitsland inrichten. Opvallend is dat
varkenshouders in Nederland vaker
kiezen voor iets duurdere stalinrichting.
Waarschijnlijk komt dat door de iets
strengere welzijnsregels. Maar de Duitsers
spannen de kroon. Zij willen extra dikke
buizen en een extra stevige las. Dat die
inrichting zo’n 20 procent duurder is,
nemen zij op de koop toe. Duitsers willen
Mercedeskwaliteit. Dat is een mentaliteitskwestie.”

Wat is de trend: meer techniek of juist
minder automatiseren en arbeid inhuren?
“Enerzijds is er veel vraag naar sober en
goedkoop, anderzijds groeit de vraag naar
computergestuurde apparatuur, zoals
brijvoerautomaten, die iets meer kunnen.
Wij zijn er wel achter gekomen dat
computers de varkenshouder wat
afschrikken. Zij zijn wat huiverig voor
een modern display met tiptoetsen en
willen liever een eenvoudige draaiknop.”

Veel zeugenbedrijven in Europa zullen de
stap naar groepshuisvesting in de komende
drie jaar maken. Kan PigTek de verwachte
vraagtoename naar stalinrichting wel aan?

Paul Smits, commercieel directeur
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“De inhaalvraag is nog niet van start
gegaan. Met de fusie hebben wij meer
productiecapaciteit gekregen, doordat wij
producties nu kunnen concentreren op
locaties. Wij rekenen erop dat we de
vraag aankunnen.” <
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