Grote interesse in knowhow biedt kansen

Veehouderij in Slovenië
Sinds de toetreding tot de Europese Unie maakt de landbouwsector
een ontwikkeling door. Die verloopt echter langzaam, terwijl het
groeipotentieel er wel degelijk is. Bijvoorbeeld in de subsector
veehouderij. Ongeveer de helft van de veehouders denkt aan
diversificatie, de andere helft aan specialisatie op melkvee.
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De agrosector
in Slovenië
De rol van de landbouw in de Sloveense
economie is de afgelopen decennia steeds
kleiner geworden. In 2008 droeg de land
bouwsector naar voorlopige schattingen
voor 2% bij aan het bruto binnenlands
product. Voor de komende jaren wordt een
verdere lichte afname verwacht.
Meer dan 90% van de landbouwgrond is in
particulier bezit. Dit zijn voornamelijk kleine
familieboerderijen met een paar hectare
grond. Kleine boerenbedrijven zijn vaak
aangesloten bij coöperaties om kosten voor
nieuwe machines en marketing te delen.
Slechts 3% van de boerderijen bezit meer
dan 20 hectare grond. Deze zijn veelal in
bezit van de staat of coöperaties.
Het totale landbouwareaal is sinds 2000 fors
gedaald, veel boerenbedrijven zijn verlaten.
Prijsuitreiking met kampioenskoe Bisa op de Nationale Show van Holstein Friesians, Slovenië, 2007.
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“

Slovenië kan dienen als ingang
tot de Balkan.

”

Meer informatie:
* Sloveense ministerie van Landbouw:
www.mkgp.gov.si
Op deze site staat het Operationeel
Programma Rural Development voor
de ontwikkeling van landbouw en het
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* Agency for Agricultural Markets and Rural
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