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Van 23 tot 28 september vond in Istanboel (Turkije) het zuivelcongres
van IDF (International Dairy Federation) plaats. IDF is opgericht in 1903
en bestaat uit een netwerk van zuivelexperts uit 49 landen die werk
zaam zijn in de zuivelindustrie, laboratoria en wetenschappelijke
instellingen. Hiermee vertegenwoordigt IDF meer dan 75% van
de wereldmelkproductie. Het congres is een jaarlijks terugkerend
evenement waar meer dan 1000 professionals elkaar treffen, van de
primaire sector tot de industrie, handel, retail en wetenschap.
Op het congres staat kennisuitwisseling centraal. Het thema dit jaar
was ‘Dairy for life’.
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duurzame melkproductie is tegen
woordig dan ook wereldwijd het credo.
Dit vereist een continue evolutie door
onder meer innovatie en technologi
sche verbeteringen. Maar de melkvee
houders en industrie doen ook al heel
wat inspanningen. Het is noodzakelijk
deze te registreren en meer uit te dra
gen. Story acting en storytelling zijn dus
essentieel. Het initiatief van de duur
zaamheidsmonitor wordt ondertussen
door heel wat landen in een gelijkaar
dige vorm toegepast om invulling te
kunnen geven aan de storytelling en
story acting.
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et de kernboodschap ‘Dairy
for life’ van het congres wil
de organisatie duidelijk
maken dat melk en zuivelproducten
wereldwijd op meerdere vlakken een
belangrijke bijdrage leveren aan de
bevolking. Meer dan 1 miljard mensen
zijn wereldwijd actief in de productie
van melk en zuivelproducten. Ze halen
er een inkomen uit om van te (over-)
leven. Anderzijds produceren ze melk
en zuivelproducten voor de hele
wereldbevolking. Melk en zuivelpro
ducten vormen een belangrijk onder
deel van een gezond en evenwichtig
dieet. Voor mensen in armoede zijn
koeien een toegang tot voeding en vor
men ze mogelijk de basis om op ter
mijn uit de armoede en honger te gera
ken. De grote uitdaging voor de
zuivelsector is in de toekomst de groei
ende wereldbevolking blijven te voe
den binnen de grenzen van de beschik
bare grondstoffen. Inzetten op een

Turkse melkveehouderij
Turkije was dit jaar gastheer voor het
congres. De Turkse minister bena
drukte het belang van zuivelproductie
voor zijn land als basis voor de voeding
van de 182 miljoen Turken. De voorbije
jaren heeft de Turkse overheid ook
sterk geïnvesteerd in de uitbouw van

zijn melkveesector. In 2018 produ
ceerde Turkije met 6,3 miljoen melk
koeien ongeveer 10 miljard liter koe
melk. Daarnaast is er ook nog een
aanzienlijke productie van schapen- en
buffelmelk. De voorbije 10 jaar steeg de
melkproductie met maar liefst 70%.
De Turkse melkprijs wordt bepaald op
basis van een advies van de Nationale
Raad met vertegenwoordigers van de
melkveehouders, industrie, overheid,
ngo’s …). Dit is gebaseerd op een
gemiddelde kostprijsanalyse. Momen
teel bedraagt de melkprijs ongeveer
0,38 euro/liter. Ondertussen zijn de
Turken met 102% zelfvoorzienend en
exporteren ze zuivelproducten. Maar er
is nog veel potentieel om te groeien.
Meer dan een miljoen Turken zijn
actief in de melkveehouderij. De helft
van de melkveehouders heeft minder
dan vijf koeien. De gemiddelde melk
productie per koe bedraagt 3180 liter.
De Turkse regering zet hier de volgende

nd
bo
en
er
rig

Marktvooruitzichten

Dit was een toename met 2,4%. De
grootste stijgingen worden wereldwijd
opgetekend in India en Pakistan.
In 2019 is de groei in melkproductie
beperkter door de ongunstige weers
omstandigheden in heel wat regio’s.
In Europa en de VS is er nagenoeg geen
groei in melkproductie. In Australië
werd er begin 2019 8,7% minder melk
geproduceerd als gevolg van de aan
houdende droogte. Aan de vraagzijde
wordt voor 2020 verwacht dat deze op
peil zal blijven. De wereldwijde zuivel
consumptie is in 2018 opnieuw
gestegen, zowel het verbruik per inwo
ner nam toe, net als de bevolking zelf.
Deze trend zet zich vermoedelijk verder
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jaren nog verder op in. Er komen
steunprogramma’s om de melkveebe
drijven op te schalen en hun efficiëntie
te verbeteren.
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Meer dan een miljoen Turken zijn
actief in de melkveehouderij.
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Traditioneel is er op het congres heel
wat ruimte om de trends en verwach
tingen van de zuivelmarkten te bespre
ken. 2018 was een jaar met gemiddelde
melkprijzen, vooral als resultante van
de boter- en kaasprijzen. Begin 2019
daalde de melkprijs weer omdat vooral
de boterprijzen gedaald zijn tot onder
3500 euro/ton. Ondertussen trekken de
laatste weken de boterprijzen weer wat
aan. De verwachting is wel dat deze
richting 2020 niet meer de hoge
niveaus van 2018 halen.
Ook de (magere)melkpoederprijzen en
kaasprijzen vertonen een licht posi
tieve trend. De marktsituatie in 2018
weerspiegelt zich ook in de productie
cijfers. In 2018 werd er wereldwijd
864 miljoen ton melk geproduceerd.

China blijft de
bepalende speler
voor de import van
zuivelproducten.

door. China blijft de bepalende speler
voor de import van zuivelproducten.

Wat brengt de toekomst?
Concreet wordt voor 2020 een vrij
stabiele marktsituatie en melkprijs
verwacht. Toch moeten we rekening
houden met politieke onzekerheden
die roet in het eten kunnen gooien.
Politieke instabiliteit in het MiddenOosten, een escalerend handelsconflict
tussen de VS en China en vooral de
brexit blijven zeer onzekere factoren.
Een no-dealscenario kan
zeer zware gevolgen hebben voor de
Belgische zuivelexport. 10% van de
Europese kaashandel heeft het
Verenigd Koninkrijk als bestemming.
Momenteel gaat ook 7% van de
Belgische export naar het Verenigd
Koninkrijk. Dit heeft een waarde van
321 miljoen euro. Importtarieven en
controles kunnen een vlotte export
belemmeren en op korte termijn de
markten verstoren. n
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