Een varkenshouderij “handelsmissie”
naar Oost-Azië _
Le0 den Hartog, PV
Diverse landen in Oost-Azië beleven momenteel een sterke economische groei. Ook
de varkenshouderij maakt in deze landen een stormachtige ontwikkeling door. Van 8
tot en met 20 mei 1993 is er door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij een varkenshouderij “handelsmissie” naar Zuid Korea, Taiwan en China
georganiseerd voor het toeleverend en verwerkend bedrijfsleven. In totaal zijn twaalf
bedrijven en instellingen meegegaan, werkzaam op het terrein van bouwen van veevoerfabrieken, slachtlijnen, stalinrichtingen, veevoerprodukten, bankwezen en
onderwijs. Het Proefstation voor de Varkenshouderij was gevraagd om de delegatie
te leiden.
De varkenshouderij in Zuid Korea maakt een
sterke ontwikkeling door. De laatste acht jaar is
het aantal varkens verdubbeld tot 45 miljoen.
De verwachting is dat in het jaar 2000 het aantal varkens 9,5 miljoen zal zijn. De varkensvleesconsumptie neemt sterk toe en zal in het jaar
2000 in vergelijking met 1975 twintig keer zo
hoog zijn. Taiwan is een land dat veel varkensvlees exporteert naar Japan. Het aantal varkens
staat echter sterk onder druk vanwege de grote
milieuproblematiek. Korea maar met name Taiwan kampt, vanwege het grote aantal heuvels
en bergen in het land, met een mestoverschot
dat relatief groter is dan in Nederland. Op de
meeste grote bedrijven vindt mestscheiding
plaats met daarna anaerobe (zonder zuurstof)
en aerobe (met zuurstof) beluchting van de
dunne fractie. Na deze behandeling wordt de
dunne fractie geloosd of gebruikt als reinigingswater. De lozingsnormen zijn momenteel echter
veel minder streng dan in Nederland.

Oost Azië grote exportkansen.
Met een aantal landen zijn al goede handelscontacten, maar met name China heeft vanwege
het grote potentieel en de goede deviezen een
goede toekomst. Tijdens de missie zijn dan ook
nieuwe contacten tussen Nederlandse en Aziatische bedrijven gelegd, offertes gevraagd en
zelfs contracten getekend. n

China is een land dat een derde van de wereld
varkensstapel bevat (350 miljoen). Hoewel de
meeste varkens lokale rassen zijn die in de achter-tuin worden gehouden, neemt het aantal
grote bedrijven sterk toe. De Chinezen hebben
een grote belangstelling voor verbetering van
hun rassen met Nederlands fokmateriaal, specifieke veevoedergrondstoffen, stalinrichting en
systemen ter vermindering van de milieuproblematiek. Voor het toeleverend en verwerkend
bedrijfsleven in de varkenshouderij liggen in
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