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Bulgaarse pluimveehouderij
baant zich een eigen weg
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Zowel de pluimvee- als de varkenshouderij kenden in Midden- en Oost-Europa de
jongste 2 decennia een behoorlijke terugloop. Na het uiteenvallen van het Oostblok
volgden jaren van ontreddering. De intensieve veehouderij is er op zoek naar een
nieuw bestaan, naar een plaats in het nieuwe Europa. – Jacques Van Outryve
Pluimveevlees is de
meest verwerkte van
alle vleessoorten.
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Bulgarije en Roemenië werden in 2007 lid
van de Europese Unie. Tot 1 juli zijn zij de
jongste EU-lidstaten. Nadien neemt
Kroatië die fakkel over. Beide landen
zaten nochtans in de groep van 10 landen
uit Midden- en Oost-Europa die na de val
van de Berlijnse Muur en de hereniging
van Duitsland werden aangetrokken door
de Europese vrede en welvaart. Beide
landen moesten het peloton lossen maar
kwamen toch aan. De landbouw heeft het
er sinds de ontbinding van het Oostblok
hard te verduren. De aansluiting bij de EU
loopt niet van een leien dakje. De politieke
zeden en gewoontes zijn nog niet aangepast aan de Westerse normen. Zo vonden
vorige maand nog verkiezingen plaats
omdat de regering moest aftreden wegens onregelmatigheden met Europese
subsidies.
Vooral de varkens- en pluimveehouderij
zien zwarte sneeuw. Slachthuizen werden
gesloten omdat ze niet aan de Europese
hygiënenormen voldoen. De traditionele

huisslachtingen werden door Europa
verboden of aan zeer strenge voorwaarden onderworpen. Kleine bedrijven kunnen bovendien de nieuwe volatiliteit van
de marktprijzen niet aan. Voeg daar nog
aan toe dat landbouwgrond massaal
wordt opgekocht door Westerse investeerders, doorgaans boeren die op zoek
zijn naar meer ruimte of speculanten. De
Bulgaarse luchtvaartmaatschappij Bulgaria Air schrijft in zijn in flightmagazine over
lucratieve investeringen in de Bulgaarse
landbouw, en vooral in landbouwgrond.
Met vrees kijken Bulgaarse veehouders
naar Oekraïne waar multinationals met
de steun van Europese en Amerikaanse
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banken zeer grote industriële varkens- en
pluimveebedrijven neerpoten. Pluimveeen varkenshouders in Bulgarije en Roemenië, ook in andere Midden- en OostEuropese landen, dreigen verpletterd te
worden tussen enerzijds de performante,
familiale intensieve veehouderijbedrijven
in de oude EU-lidstaten die de Europese
markt van vers pluimvee voorzien, en
anderzijds de industriële mastodont
bedrijven in Brazilië, Thailand – en straks
ook Oekraïne en Rusland – die de Europese en de wereldmarkt voor verwerkte
pluimveeproducten inpalmen. Noteer dat
pluimveevlees de meest verwerkte van
alle vleessoorten is.

Tweede adem
We waren in Bulgarije op uitnodiging van
Biovet-Huvepharma (www.huvepharma.
com), een wereldspeler op de markt van
farmaceutische en chemische ingrediënten voor humane en dierlijke toepassingen. Deze Bulgaarse multinational met
pluimvee | Europa • 17

ketens zoals Lidl, Kaufland, Carrefour en
Delhaize. Andere kanalen zijn fastfood
ketens zoals KFC (Kentucky Fried Chicken) en de vleesverwerkende industrie.
“In Bulgarije wordt KFC voor 100% beleverd door Ameta. Ook in Roemenië wordt
KFC grotendeels door ons van kippenvlees voorzien. Sinds kort zitten we ook in
KFC in het Verenigd Koninkrijk. We werden er onlangs als beste nieuwe leverancier gehuldigd”, zegt Lozanov ons niet
zonder trots.
Meteen is gezegd dat de tweede adem van
Ameta na het faillissement van 2000
succesrijk wordt. De productie steeg van
4000 ton in 2000 naar 34.000 ton in 2012.
De omzet bedraagt 87 miljoen euro. 2013
wordt een jaar van consolidatie. Die omzet
is zeer klein in vergelijking met de grote
jongens in de sector zoals Tyson Food.
Dat is echter groot voor Bulgarije. Wekelijks worden immers 420.000 dieren
verwerkt.
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Ameta duidelijk. De merknaam voor het
buitenland is immers Ameta. Voor de
lokale markt houdt Ameta het dichter bij
huis met de merknaam ‘Ludogorsko Pile’.
Ludogorsko is een streek in Bulgarije.
Ludogorsko betekent zoveel als ‘wilde
boskip’. Voor de lokale markt trekt het
bedrijf duidelijk de regionale en traditionele kaart. Het aandeel op de Bulgaarse
markt bedraagt 35%.
Dertig procent van de productie is bestemd voor export. De verse pluimveeproducten gaan naar Roemenië, Griekenland

© Ameta

zetel in Antwerpen heeft onlangs in
Razgrad een nieuwe fermentatie-eenheid,
de grootste van Europa, in gebruik genomen. In dezelfde stad staan pluimveestallen, een slachthuis en een vleesverwerkings- en verpakkingsfabriek van Ameta
(www.ameta.bg), het grootste geïntegreerde pluimveebedrijf van Bulgarije.
Het bedrijf is goed voor 47% van de hele
Bulgaarse vleeskippenproductie. Lyubo
Lozanov is CEO en samen met de Schot
Hugh Johnson eigenaar van het bedrijf.
Hugh is de technicus, gespecialiseerd in

Volledige integratie
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De buitenkant en de
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Ameta is een volledig geïntegreerd pluimveebedrijf met eigen moederdieren (54
moederdierstallen), een broeierij met een
capaciteit van 35 miljoen eieren, een
veevoederfabriek (9000 ton), de productie
van vleeskuikens (70% in eigen beheer,
30% op contract), een slachthuis (8000
dieren/uur), vleesverwerking en -verpakking.
We merken op dat de veevoederfabriek
gelegen is in Pavlikeni. Dat is 150 km
gelegen van Razgrad en 200 km van de
verst afgelegen pluimveevleesveestallen
in Zavet. Waarom is de veevoederfabriek
niet dichter gelegen bij de productie
centra?
Lyubo Lozanov: “Je moet ook kijken naar
de prijzen voor de grondstoffen. In Pavlikeni zijn de grondstoffen goedkoper. De
prijs voor maïs en de tarwe worden er niet
beïnvloed door het exportgebied dat
dichter bij de Zwarte Zee ligt. De haven
van Varna zuigt graan aan en trekt de
prijzen op. In Razgrad zouden we bovendien voor maïs en tarwe in concurrentie
komen met de zetmeel- en isoglucoseproductie van Tyte&Lyle die daar gevestigd is. Noteer dat onze veevoederfabriek
dus wel goed gelegen is. Wij zijn ons
bewust van het feit dat België en Nederland beter gelegen zijn voor de aanvoer
van soja uit Zuid-Amerika. In Bulgarije
kan echter het goedkoopst maïs en tarwe
worden geteeld. Dat kan je merken aan
het feit dat de graannoteringen aan de
Zwarte Zee (Black See-noteringen) ook
meestal de laagste zijn. De concurrentie
met graan uit Oekraïne en Rusland is
immers groot. Wij bevoorraden ons niet

2

binnenkant van een van de stallen met moederdieren.

pluimvee. Lyubo is de financiële man en
de ondernemer. Het bedrijf dat in 1995
werd opgestart met kapitaal van een
Amerikaans investeringsfonds was in
2000 technisch bankroet en werd door
Lyubo Lozanov, die werkzaam was bij dat
fonds, gedeeltelijk zelf overgenomen. We
vragen waar de naam Ameta vandaan
komt. Die naam heeft geen betekenis,
maar is handig omdat het zowel in het
cyrillisch als in het Latijns schrift op
dezelfde wijze wordt geschreven. Meteen
maakt dit de internationale ambitie van
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en Macedonië, met andere woorden
afzetgebieden die gemakkelijk te bereiken
zijn. Dat is in Midden- en Oost-Europa niet
altijd evident. Zo blijft het nog steeds
moeilijk om met verse producten de
consumptiegebieden in Noord-Roemenië
te bereiken wegens de slechte wegen.
Voor de verse producten is Kreta de verste
afstand die wordt afgelegd. Bevroren
kippenvlees wordt geëxporteerd naar
Malta, Cyprus, Irak en sinds kort ook naar
het Verenigd Koninkrijk. De producten
worden verdeeld door de grote distributie-
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pese investeringssteun voor de meeste
onderdelen van het bedrijf, niet voor de
veevoederfabriek, bedroeg 40 tot 50%. De
steun is echter geplafonneerd tot een
welbepaald gedeelte van de investering.
Hoe dan ook ontkent hij niet dat het mede
dankzij Brussel is dat het bedrijf vandaag
zover staat.

Consumptieverwachtingen

nd

Lyubo Lozanov wil graag een kip produceren met één borst en 4 of zelfs 6 poten. De
vraag van de consument wijzigt ook in
West-Europa waar onder invloed van de
economische crisis opnieuw de vraag
naar kippenbillen stijgt ten nadele van de
filet. “Kippenvleugels blijven altijd en
overal in toenemende mate in trek. Dus
meerdere vleugels zouden ook welkom
zijn. Kippenborsten daarentegen worden
een probleem.”
Lozanov wijst ook op de overcapaciteit van
de wereldwijde productie van kipnuggets.
Meerdere fabrieken moeten sluiten.
Ameta produceert geen kipnuggets.
Trouwens KFC verkoopt geen nuggets,
enkel volledige borstspieren. Het is voor
Ameta echter een hele karwei om een
dergelijk product gestandaardiseerd te
leveren. Dat is moeilijker dan gestandaardiseerde nuggets voor andere fastfood
ketens. Die zijn op maat te snijden.
En ja, Lyubo kan perfect een Braziliaanse
kip van een Europese kip onderscheiden
Je merkt het verschil onmiddellijk bij de
versnijding. Braziliaanse kippen worden in
open stallen geproduceerd. Die hebben
natuurlijk licht en natuurlijke verluchting.
De dieren bewegen ook meer. Het vlees is
dan ook vaster en de spieren liggen
verder uit elkaar. Dat is misschien goed
voor de industriële verwerking, maar
minder voor verse consumptie thuis op
de grill of in restaurants.
En neen, Ameta gaat geen kant-en-klare
kippengerechten op de markt brengen
zoals die eerder vermelde kipnuggets. De
afzetmarkten in Oost-Europa willen
goedkope vleesproducten. De Grieken,
volgens Lozanov nog steeds de meest
welvarende consumenten in de regio, zouden zich kunnen wenden tot klaargemaakte producten, maar koken liever zelf.
Besluit: Ameta kan zich uitleven in een
afzetgebied waar concurrenten uit Thailand
en/of Brazilië buiten blijven. De sterktes
zijn goedkope veevoedergrondstoffen en
goedkope arbeid. Al zullen deze beide
wellicht niet goedkoop blijven. Een zwakte
is het gebrek aan infrastructuur. Eigenlijk
is dat ook een sterkte, want daardoor zijn
precies de kosten van de veevoedergrondstoffen en de arbeid laag. n
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Transport van eendagskuikens naar de eigen of contractbedrijven. 2 Modern Ameta-slachthuis
volgens Europese normen. Vele slachthuizen in de nieuwe EU-lidstaten hebben moeten sluiten. Dat
was een van de redenen van de sterke teruggang van de intensieve veehouderij.

kingseenheid en de diepvriezers van
Ameta konden onmiddellijk overschakelen van gas op diesel. De oude branders in
de pluimveestallen konden dat niet. Het
duurde enkele dagen voor er opnieuw kon
gestookt worden, ditmaal met kolen.
Nieuwe branders van Turkse makelij
werden geïnstalleerd. Tachtig procent van
alle stallen zijn inzake verwarming op
kolen overgeschakeld. “Een geluk bij een
ongeluk”, zegt Lozanov. “Verwarmen met
kolen valt de helft goedkoper uit dan met
gas.” De pluimveehouderij is niet de enige
sector in Europa die kreunt onder de hoge
Europese gasprijzen en het gebrek aan
een vrije Europese energiemarkt.
Ameta stelt meer dan 1100 personeels
leden tewerk. We vragen welke nationaliteit het personeel heeft. Het zijn Bulgaren. De lonen in Bulgarije zijn de laagste
van Europa. Lozanov is zich ervan bewust
dat de Mexicanen bij de concurrenten in
de VS dubbel zo hard werken dan de
Bulgaren. Ook Polen werken sneller,
maar de kwaliteit van het werk is minder.
Bulgaarse werknemers ziet hij dan ook
als een belangrijk concurrentieel voordeel. We vragen tot slot hoeveel Europese
subsidies in het bedrijf zitten. Veel. Euro-
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op die markt maar het drukt ook onze
grondstoffenprijzen, zeker hier in het
binnenland.” Lozanov heeft het dan niet
over de soja die binnen afzienbare tijd
overvloedig beschikbaar zal zijn in het
Zwarte Zeegebied, terwijl West-Europa
mogelijk in de problemen komt. De
Bulgaarse haven Varna, gelegen aan die
Zwarte Zee, wil zijn capaciteit voor export
verdubbelen. De werken zijn aan de gang.
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Energie en arbeid
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We zouden het bij het overzicht van het
bedrijf nog over 2 andere belangrijke
kostenfactoren hebben, met name de
energie- en de arbeidskosten. Bij de
productie van pluimvee is energie een
belangrijke factor, zeker in Bulgarije dat
bekend is om zijn landklimaat. Eind april
lag er nog sneeuw. Weliswaar was dat
uitzonderlijk, maar toch kan je in de
bergen rondom de hoofdstad Sofia nog tot
maart aan wintersport doen. Voor energie
is Bulgarije, net zoals een belangrijk deel
van Europa, afhankelijk van Rusland. De
gaspijpleiding loopt door Oekraïne. In
2009 maakten Rusland en Oekraïne ruzie
over de gasprijs en werd de bevoorrading
afgesloten. Het slachthuis, de verwer-
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