De holdings van de
Russische agrocomplexen
bevinden zich meestal in
Moskou of St. Petersburg.

Wereldwijd

[Ad Merks]

Verticale varkenshouderij i
Rusland wil zelfvoorzienend worden in vlees- en melkproductie door het opzetten van grote integraties. Het ontbreekt vaak nog aan kennis, moderne machines en premixen. Een kans voor de westerse diervoederindustrie.
De Russische regering heeft veel aandacht voor de eigen voedselproductie.
Hiermee willen ze zelfvoorzienend worden in de belangrijke sectoren en dure
import afbouwen. In de varkenshouderij
ontstaan hierdoor nieuwe bedrijfsvormen. Verticale integraties van 0,5 tot 1
miljoen slachtvarkens zijn geen uitzondering meer in Rusland.
Zel f voor z i enend
De regering is de stimulator van grote
(vlees)integraties in Rusland, ten koste
van kleine varkensbedrijven. Het land
wilde al in 2011 zelfvoorzienend zijn in
varkensvlees, wat een groei van 5 tot
10 procent in varkens betekende. Het
doel is bij lange na niet gehaald. Vooral
de Afrikaanse Varkenspest gooit roet in
het eten, maar ook de recente WTOafspraken zijn erop van invloed.
De varkensprijzen waren de afgelopen
jaren goed door een grotere vraag naar
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varkensvlees vanuit de grote steden en
door importrestricties op aantallen varkens en hoeveelheden varkensvlees. Nu
zijn de varkensprijzen laag en staan
rendementen van met name grote integraties onder druk, vooral door hogere
graanprijzen. Bovendien is er een
tekort aan goede bedrijfsleiders en
goed uitgangsmateriaal om de resultaten structureel te verbeteren.
In de komende jaren gaat Rusland richting de 3 miljoen ton karkasgewicht
varkensvlees. Momenteel is dat ruim
2,4 miljoen. Bijna de helft komt inmiddels al van grote integraties, de rest
van kleine boerenbedrijven. Het streven van president Vladimir Poetin was
en is om voor 85 procent zelfvoorzienend te worden voor vlees. Hij blijft
daarom de varkenshouderij ondersteunen met investeringen en subsidies
voor nieuwe faciliteiten ter verbetering
van de infrastructuur.

O n twi k k e ling
De varkensvleesproductie daalde tussen 1992 en 2005 van 2,7 naar 1,5 miljoen ton. De neergang heeft tot 2005
vooral plaatsgevonden in de verouderde, industriële complexen.
Veel kapitaal, kennis, materiaal en
gebouwen zijn verloren gegaan. De
afgelopen vijf jaar is er 8 biljoen dollar geïnvesteerd in de varkenssector
en er zijn intussen zo’n 750 nieuwe
varkenslocaties tot ontwikkeling
gebracht.
In het kader van het ‘State Program
of Agricultural Development’ wil de
Russische regering in 2015 circa 3 miljoen ton karkasgewicht produceren
en in 2020 zelfs bijna 4 miljoen ton.
De industriële productie groeit daarbij van 59 procent naar 73 procent in
2015 en 81 procent in 2020, verwacht
de National Union of Swine Breeders
(NUSB). Dit komt vooral door efficiëntere productie, lagere kostprijs en
strengere aanpak vanuit controleinstanties. De varkensvleesconsumptie
stijgt in de periode tot 2020 van 22,6
naar 27 kilo per burger, uitgedrukt in
karkasgewicht.
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Nieuwe kansrijke locaties van grotere varkensintegraties zijn gepland in de Belgorod-, Voronezh-, Tambov- en Kursk-regio.

Rusland zelfvoorzienend met agrocomplexen

j in opkomst
Ver ouder d
Productiekosten op de moderne varkensbedrijven zijn afhankelijk van de
graan- en voerprijzen en de kosten van
uitgangsmateriaal/genetica. Er is daarom veel belangstelling voor het moderniseren van mengvoerlocaties, graanelevatoren en doseerinstallaties. Er staan
nog veel verouderde menginstallaties
zonder fijndosering voor premix of
mineralen. Bovendien wordt er nog veel
gebruikgemaakt van oudere varkensgenetica. Het komen en gaan van buitenlandse fokkerijgroeperingen is hieraan
zeker ook debet. Er is onvoldoende
moderne slachtcapaciteit en dieren
moeten over grote afstanden worden
getransporteerd. Er is bovendien een
groot tekort aan ervaren bedrijfsleiders,
ook op mengvoerlocaties.
Kansr ijk
Nieuwe kansrijke locaties van grotere
integraties zijn gepland in de Belgorod-,
Voronezh-, Tambov-en Kursk-regio. Ook
in opkomst zijn de twee zuidelijke republieken Tatarstan en Bashkortostan,
ondanks de vele moslims in de hoofdsteden Kazan en Ufa. In dit zogenaamde

Wolga-district zijn al diverse nieuwe
pluimveecomplexen onderweg en
komen ook een paar nieuwe mengvoerlocaties.
Zoals twintig jaar geleden in de
Verenigde Staten gebeurde, ontwikkelen zich nu een aantal grote agrocomplexen in Rusland. Van zaadje tot karbonaadje, met eigen akkerbouwbedrijven,
moderne technologie, varkensproductie
op meerdere locaties en moderne slachterijen met vleesverwerking. De grootste en bekendste is Agholding Miratorg,
in omvang op de voet gevolgd door GK
Agro-Belogorye en Cherkizovo Group.
M a rk ta a n d e e l
De vijftien grootste integraties groeien
van 44 naar 65 procent marktaandeel in
2015 voor wat betreft de productie van
varkensvlees. Het aantal slachtvarkens in
heel Rusland groeit van 25 miljoen naar
ruim 35 miljoen in 2015 volgens de verwachting van de NUSB, waarbij het aantal nieuwe, moderne slachterijen meer
dan verdubbelt om op termijn ook
exportwaardig te kunnen zijn.
De Russische regering zet fors in op de
komende jaren, ondanks het feit dat de
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Afrikaanse Varkenspest nog steeds niet
onder controle is. Ook de WTOafspraken zullen de ontwikkelingen in
de Russische varkenshouderij temperen;
er komt meer vrij handelsverkeer met
lagere importquota en naar verwachting lagere varkensprijzen. De importheffingen op levende varkens zijn
inmiddels verlaagd van 40 naar 5 procent en ook de importtarieven op varkensvlees zijn recent omlaag gebracht.
F i n a n ci e ri n g
De totale vleesconsumptie zit nu op
ruim 9 miljoen ton karkasgewicht en
stijgt naar ruim 10,5 miljoen ton in
2020, waarvan 4 miljoen ton varkensvlees. Naar verwachting zal deze extra 1
miljoen ton varkensvlees worden geproduceerd door de grote, industriële varkensbedrijven in de vorm van vaak
extern gefinancierde agrocomplexen. De
holdings van deze agrocomplexen of
(vlees)intergraties bevinden zich meestal
in Moskou of St. Petersburg. Externe
financiering geschiedt door olie- of
aardgasgelden via Russische (staats)banken, regionale overheden, particuliere
investeerders en buitenlandse financie-
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>> Verticale varkenshouderij in opkomst
derij voor fokmateriaal, voerstations/
stalinrichting of jongdiervoeders/toevoegmiddelen. Een aantal van deze
bedrijven werkt samen met Wageningen
UR en het ministerie van Economische
Zaken in het zogenaamde Livestock
Expertise Centre (LEC) in de regio
Moskou. Het accent van dit centrum ligt
vooral op de melkveehouderij. Het centrum heeft echter een tijdelijk karakter;
de financiering loopt eind dit jaar af.
P ro ce sb e stu ri n g
Ook Tebodin/CCE is aanwezig in de
Russische markt, vooral voor oplossingen
in food en granen en met procestechnologie voor verschillende sectoren. Er komt in
Rusland ook belangstelling voor feed, in
de vorm van verbouw of nieuwbouw van
mengvoerlocaties. De grote Russische
graanop- of -overslaglocaties zijn meestal
uitgerust met eenvoudige meng- en persinstallaties. De procesbesturing in de
mengvoerfabriek is sober en er is nagenoeg geen kwaliteitscontrole.

In 2020 wil
Rusland 4 miljoen ton varkensvlees produceren.

ringsmaatschappijen. Vergunningszaken
en besluitvorming vinden plaats in het
‘diplomatieke’ circuit tussen Moskou
(doema) en de regionale overheid van
betrokken regio/oblast of republiek.
Er is een grote kapitaalbehoefte bij de
opzet van nieuwe integraties: verbouw
en nieuwbouw van bedrijven, aanschaf
van nieuwe genetica/topfokkerij, verbouw of nieuwbouw van een mengvoerfabriek en eventueel de aankoop
van landbouwgrond vragen een forse
investering. De aansturing gebeurt
meestal vanuit de holding en besluitvorming loopt vaak via verschillende schijven. Er zijn namelijk veel (onder)directeuren bij Russische organisaties.
M engvoer s ec t or en pr em ix e n
Bedrijven als Cargill/Provimi, Deere&Co,
CNH, Agoo Corp, Lely, Agrico, Nutreco/
Trouw, Viterra, AG Processing,
Andersons en Australian Wheat Board
zijn opvallend aanwezig in de Russische
markt voor graanopslag, uitgangsmateriaal, machines of premixen. Vanuit
Nederland zijn ook bedrijven als Topigs,
Hypor/Hendrix Genetics, Denkavit,
Nuscience/Vitamex, Nedap en Fancom/
Pigtek actief in de Russische varkenshou-

Premix en/of mineralen worden meestal
met de hand gedoseerd. Er wordt weinig
aandacht besteed aan het maken van het
juiste voer voor de juiste dieren. De meeste samenstellingen bevatten veel granen
en zonnebloem en zo weinig mogelijk
(dure) soja. Er zijn geen gecertificeerde
laboratoria in de regio en optimalisatie
van voeders vindt meestal plaats door de
premixleverancier. Maar er worden ook
nieuwe, ultramoderne mengvoerfabrieken gebouwd, vooral in de omgeving van
Moskou. Deze locaties hebben goede
treinaansluitingen en professionele automatisering in de fabriek en op kantoor. Bij
nieuwbouw gaat men uit van zo’n
200.000 tot 250.000 ton productie aan
mengvoeders, vooral voor (vlees)pluimvee
en varkens.
B e te r re su l ta a t
Rusland is nog steeds flink afhankelijk
van de overheidssteun en de WTOafspraken zijn nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Door de hoge graanprijzen

V o o rwaa r de n
Zonder goede bestrijding van de
Afrikaanse Varkenspest is er bijna sprake
van ‘roulette’ in de Russische varkenshouderij. De ziekte breidt zich via de
zuidelijke staten steeds verder uit naar
de noordelijke staten in het Europese
deel van Rusland en heeft inmiddels ook
Oekraïne bereikt. Goede ziektebestrijding in alle sectoren van de landbouw
moet de hoogste prioriteit hebben in
Rusland om zelfvoorzienend te kunnen
worden in vlees en melk. Daarnaast
moet er meer aandacht komen voor het
(hogere) agrarische onderwijs en de
opleiding van bedrijfsleiders, niet alleen
in de omgeving van Moskou. Een geweldige kans voor bedrijven en onderwijsinstellingen uit de Benelux. Ook
bedrijfsleiders en nutritionisten uit de
westerse diervoederindustrie zijn van
harte welkom om hun avontuur te
beproeven aan de oostkant van het
Europese continent.

-

De Russische beurs Golden Autumn geeft een
goed beeld van de huidige stand van zaken
van diervoeders en premixen.
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is de kostprijs van varkensvlees in
Rusland ook flink gestegen; diverse grote
integraties draaien nu met verlies en
moeten hun groeiplannen temperen. Het
voordeel hiervan is wel dat strategische
plannen opnieuw worden bezien en dat
er duidelijk meer aandacht komt voor de
voeding en mengvoerproductie.
Voor een echte kostprijsverlaging moet
de graanproductie per hectare verdubbelen. Er moet meer aandacht komen voor
het juiste uitgangsmateriaal, betere
bemesting met (organische) mest en
vooral minder oogstverliezen. Nieuwe
machines, maar vooral betere opslagcondities en kwaliteitscontrole daarbij, zijn
een must om tot betere resultaten te
komen. Er wordt nagedacht over feed/
food-grade gecertificeerde laboratoria in
de regio en over dierproeven met analyses van grondstoffen en eindproducten.
De aankomende beurzen in Moskou,
begin februari 2013, zullen een goed
beeld geven van de stand van zaken van
diervoeders en premixen in Rusland.
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