VARKEN S & PLUIMVEE
achtergrond

achtergrond

VARKEN S & PLUIMVEE

Chinese pluimveehouderij biedt kansen voor
Nederlandse bedrijven

China beschikt over hoogwaardige techniek, haalt de beste veevoeders en fokdieren uit het buitenland en
kopieert bewezen stalsystemen. “Toch lukt het ons niet om daarmee dezelfde resultaten te halen als in Nederland”, zegt Gao Wanguo, directeur van Pushan – een groot pluimveefokbedrijf in China. Hij was begin juli,
samen met twee collega’s, in Nederland om contacten te leggen met het bedrijfsleven. Waar liggen de kansen
voor Nederlandse bedrijven?

ing. Geesje Rotgers
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hina huisvest met zijn 1,3 miljard inwoners, ruim twintig procent van de wereldbevolking.
Met zo’n enorme bevolking is
het niet verwonderlijk dat China
de grootste producent ter wereld is van eieren
en het land staat tweede in rij voor pluimveevlees, na de Verenigde Staten. Maar liefst 35
procent van alle pluimvee ter wereld, wordt in
China gehouden. De geleidelijke omvorming
van het sociale economische bestel en de toenemende openheid voor handel met derden,
maakt dit land tot een interessante handelspartner, voor Nederlandse bedrijven.
Gebrek aan kennis
Ex-dierenarts Jan Togtema, tegenwoordig veterinair consultant, bemiddelt namens de PUM (zie

Over ‘PUM’
PUM is een organisatie voor ontwikkelingswerk enerzijds, en het leggen van zakelijke contacten
anderzijds. Per jaar voert de organisatie 2.000 missies in meer dan honderd landen. Het ministerie van Economische Zaken financiert projecten die in ontwikkelingslanden worden uitgevoerd
en VNO-NCW de missies voor het leggen van handelscontacten. Wim Schermerhorn en Jan Roest
zijn beiden sectorcoördinator bij de PUM. Schermerhorn selecteert mensen voor projecten in de
zuivel, veehouderij en diergezondheid en Roest voor de akkerbouw, bijen, kippen en varkens.
Van de mensen wordt verwacht dat zij hun kennis en ervaringen delen met de agrariër in het
buitenland. PUM werk bij voorkeur met mensen die lange tijd in de landbouw werkzaam zijn
geweest, zoals ex-boeren, -bedrijfsvoorlichters of -dierenartsen. Schermerhorn: “Het gaat om
kortlopende projecten. Mensen die interesse hebben kunnen zich via de website melden. Op dit
moment is er vooral behoefte aan praktische mensen voor projecten in de zuivel. Het moeten
wel mensen zijn die hun handen kunnen laten wapperen.”
Meer informatie: www.pum.nl
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kader) in contacten tussen het Nederlandse en
Chinese pluimvee-bedrijfsleven. Hij helpt de
Chinezen met het vinden van de kennis die zij
zoeken. En aan de andere kant kijkt hij of er
mogelijkheden zijn voor Nederlandse bedrijven
in China. Begin juli ontving hij een Chinese
delegatie en liet hen kennis maken met diverse
pluimveebedrijven, met stalinrichters, een dierenartsenpraktijk en fok- en voerbedrijven.
“Onderschat de kennis van de Chinezen niet”,
zegt Togtema. “Ik leer zelfs dingen van hen.”
Vorig jaar bezocht hij een aantal bedrijven in
China. “Zij beschikken over alle materiële middelen en slaan wetenschappelijke publicaties
vanuit de hele wereld erop na om aan kennis te
komen. “Maar het ontbreekt hen aan managementcapaciteiten, om goede resultaten te halen.
Zij weten het bedrijf niet zodanig op te zetten
dat het goed draait. En daar zit juist de kracht
van de Nederlandse bedrijven.”
Gao Wanguo en zijn collega Shi Weidong (directeur van LianNong Poultry) hebben in China
een relatief groot bedrijf, met respectievelijk
120.000 moederdieren en 20.000 grootouderdieren in de legsector. Een gemiddeld bedrijf
heeft naar hun zeggen een omvang van 4.0005.000 leghennen of 5.000-20.000 vleeskuikens.
Zij bevestigen het manco aan kennis. “Hier is
de uitval onder leghennen 5-6 procent, terwijl
die in China zeker 10-15 procent bedraagt.”
Zwak in Nederland
Beide pluimveehouders waren sterk onder de
indruk van de Nederlandse goed geoutilleerde
bedrijven en hebben veel kennis opgedaan.
“Maar jullie kunnen ook nog wel wat van China

LERING TREKKEN
leren”, vindt Shi Weidong. “Een professioneel
bedrijf runnen, kan alleen als je voor elke soort
werk een gespecialiseerde arbeidskracht inzet;
dus een specialist op het voeren, een specialist
op diergezondheid, een specialist als manager
van het bedrijf, enzovoorts.” Gao Wanguo is
minder te spreken over de randvoorwaarden in
Nederland. “Een probleem moet je snel oplossen. Voor ons is het vreemd dat de Nederlandse
overheid voorwaarden opwerpt die een oplossing
bemoeilijken.”
Totaalpakket aanbieden
Gao Wanguo en Shi Weidong rekenen voor de
komende jaren op een sterk groeiende pluimveehouderij in hun land. Al zet de aviaire influenza
daar voorlopig een rem op. Hoewel in Nederland
de ervaring is dat het als bedrijf niet gemakkelijk
is om voet op Chinese bodem te zetten, bestrijden beiden dat. Shi Weidong: “Er is juist veel
behoefte aan kennis uit Nederland om de landbouw verder te ontwikkelen.” Moeiteloos schudt
hij een aantal namen van bedrijven uit de mouw,

die zich al in China hebben gevestigd: Hendrix
Genetics, Nutreco, Topigs. Bovendien is er de
Chinese overheid veel aan gelegen om aan de
snel toenemende vraag naar dierlijke eiwitten te
voldoen. De consumptie zit nu op 55 gram vlees
per Chinees, per dag en die moet verdubbelen.
Togtema denkt dat Nederlandse bedrijven een
graantje kunnen meepikken van de snelle en
omvangrijke Chinese groeimarkt. “Mits zij het
goed aanpakken.” Hij adviseert samen te werken
met Chinese partners en als bedrijven samen
op te trekken, zodat een totaalpakket kan worden
aangeboden van dieren, voer, stalinrichting,
veterinaire zorg…

De Chinese vertegenwoordigers
van grote pluimveebedrijven in
China weten moeiteloos de
namen te noemen van Nederlandse bedrijven die hun
sporen reeds verdienen in het
immense land. Om succesvol
te zijn, moeten we ook willen
leren van de Chinezen zelf.
Op de foto v.l.n.r. Jan Togtema
(dierenarts en senior consultant PUM), Shang Lei (technisch specialist Hendrix Poultry
China), Shi Weidong (directeur
pluimveebedrijf LianNong), Jan
Roest (sectorcoördinator PUM),
Gao Wanguo (directeur pluimveebedrijf Pushan), Wim Schermerhorn (sectorcoördinator
PUM).
Foto: Geesje Rotgers
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