Kansen in de Mexicaanse zuivelindustrie
In Mexico wordt dertig procent
minder melk geproduceerd dan geconsumeerd. Met kennis uit Nederland kan
de kwaliteit en de productie van de melk
in Mexico enorm verbeteren. Dat laat
onderzoek van het LEI en de Animal
Sciences Group zien.
In het noorden van Mexico bevindt zich een
groep hypermoderne zuivelbedrijven die
op Amerikaanse leest geschoeid zijn. ‘De
Verenigde Staten liggen natuurlijk dichter bij
Mexico dan Nederland’, zegt Jo Wijnands,
onderzoeker van het LEI.
Maar in de rest van het land zijn nog veel
minder moderne middelgrote en kleine bedrijven te vinden. Daar wordt de melkproductie
en -kwaliteit niet per koe bijgehouden en ont-

breekt een doorlopend systeem van koeling
tussen producent en eindgebruiker. De meeste
bedrijven hebben niet eens koeltanks. ‘Dat leidt
tot kwaliteitsverlies en in extreme gevallen
wordt de melk zelfs zuur’, schetst Wijnands.
Wanneer je de melkproductie op dierniveau
gaat controleren en goede voederregimes
instelt, stijgen zowel de productie als de kwaliteit. Ook in de zuivelinfrastructuur valt er,
onder meer met een goede koelketen, veel
te winnen.
Als de seizoenfluctuaties afvlakken, kan
Mexico ook minder afhankelijk worden van
geïmporteerd melkpoeder. ‘De zuivelindustrie
in Mexico is wat seizoensfluctuaties betreft te
vergelijken met die in Nederland in de jaren
zestig. Toen hadden we hier ook een productiepiek in de zomer’, vertelt Wijnands.

Voor het hele proces van professionalisering
is tien jaar nodig, schat de LEI-onderzoeker.
Nederlandse bedrijven kunnen er een belangrijke rol in spelen. In de toelevering van sperma
en embryo’s zijn enkele Nederlandse bedrijven
actief. Maar ook op het gebied van zaadveredeling, diervoeder, melkproductiecontrole
en verwerking liggen er kansen, blijkt uit het
onderzoek. Daarnaast kunnen ook groene
kennisorganisaties als Wageningen UR en de
agrarische hogescholen een goede bijdrage
leveren, aldus Wijnands.

Informatie: 	LEI - rapport 2010-072
Contact:

jo.wijnands@wur.nl
070 - 335 82 54

Logistiek is groeimarkt

De bloemenveiling in Aalsmeer. De handel op de veiling groeit, terwijl de Nederlandse productie daalt.

Het aantal schakels in agroketens groeit als bedrijven economische activiteiten uitbesteden. Regie van de keten wordt dan steeds belangrijker. Daar kan Nederland
van profiteren.
Het LEI deed onderzoek naar de transactiekosten van de Nederlandse agrosector. Transactiekosten zijn kosten die bedrijven moeten
maken om activiteiten op elkaar af te stemmen. Deze kosten zijn de laatste decennia
gedaald, vooral dankzij ICT. Vraag en aanbod
is beter op elkaar af te stemmen en logistiek
wordt efficiënter.
Lagere transactiekosten maken het voor
bedrijven aantrekkelijk om taken uit te besteden in plaats van het zelf te doen. Dat leidt

tot een meer gefragmenteerde keten. Omdat
de verschillende taken wel goed op elkaar
afgestemd moeten zijn qua logistiek en kwaliteit, stijgen de eisen aan regie in de keten.
Daarmee groeit de dienstverlening rondom
de keten. De agroketen verdient dan steeds
minder geld met productie en transport van
goederen en steeds meer met het organiseren van logistieke stromen.
Dat is goed nieuws voor Nederland, concludeert het LEI, want Nederland heeft als handels-
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land een voorsprong als het gaat om regie
in de keten. Door de ligging van Rotterdam
vormt Nederland de schakel tussen de wereld
en Europa. Nederland voert steeds meer agrarische grondstoffen en voedingsmiddelen van
buiten Europa in om deze door te voeren naar
andere Europese landen. Ook de kennis en
kunde van Nederlandse handelaren tellen mee.
Ze spreken veel talen, kennen de markten,
hebben specifieke technische kennis en lopen
voorop in innovatie en standaardisering in de
handel. Ook het grote netwerk in Nederland
rond de keten waaronder dienstverleners in
ICT, financiële en juridische zaken maken dat
Nederlandse handelaren tegen lagere transactiekosten kunnen werken dan hun buitenlandse concurrenten.
Dit is te zien in de snijbloemhandel. De productie van bloemen in Nederland daalt en er
komen meer bloemen uit Oost-Afrika en ZuidAmerika, maar de handel op de Nederlandse
veilingen groeit. Nederland blijft dus het
handelsland voor bloemen. In Nederland zijn
logistieke standaarden ontwikkeld die de handel in bloemen faciliteren, zoals containers die
door de hele keten hetzelfde zijn, wat efficiënt
werkt en kosten bespaart. Ook standaarden op
gebied van kwaliteit en innovatie in transport
bevorderen de handel.
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