Studieptrip Oekraine 4-9 september 2011
European Pig Producers/ Belgian Brench

Producenten van varkensvlees staan vandaag meer dan ooit onder druk. Ketenvorming en clustering zorgen er voor
dat het aantal afnemers van vleesvarkens daalt. Nieuwe afzetmogelijkheden zijn dus meer dan welkom.
Varkensproductie maakt met een eindproductiewaarde van 1,2 Miljard € ongeveer 40% uit van de waarde van de
veeteelt en 24% van de totale waarde van landbouw binnen Vlaanderen. De helft van het geproduceerde vlees moet
afgezet worden buiten de grenzen en daarom blijft deze sector essentieel als export peiler .
Om de mogelijkheden te bekijken van directe afzet van Vlaamse dieren, varkensvlees of verwerkte producten
wordt een studiereis georganiseerd naar Oekraine. De reis gebeurt samen met Geert Rombouts van Rattlerow
Seghers die sinds 2003 actief is in dat land en in 2007 een overeenkomst afsloot met de toenmalige minister van
landbouw van Oekraine om de structuur van de varkenshouderij aldaar te moderniseren. Hij kent dan ook de sector
met de moeilijkheden/mogelijkheden.
De nadruk van de reis ligt op 2 aspecten :
- Ondernemen in Oekraine
- Handel met Oekraine
Volgende bezoeken zijn opgenomen in het programma :

Maandag 5 september
Bezoek Elita Farms : Terezino
- Varkenshouderij in Oekraine
- Rondleiding bedrijf (4000ha, 900 melkkoeien, biogasinstallatie en varkensfokkerij)
- Afspraak met Dr Vladimir Vobkotrub , Dierenarts van de Oekrainse overheid, belast met invoer van
levende dieren/karkassen in Bela Cserkva Region.
Avond : Presentatie door ‘Realukraine – Uman’
Hoe investeren in Ukraine?

Dinsdag 6 september
Bezoek Cehave/Teeuwissen (voederbedrijf/premixen)
Bezoek Agrosvit – Mironovsky (varkensbedrijf en slachthuis)
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Woensdag 7 september
Bezoek Mayak Varkensbedrijf
Onderhoud met Dr Oleksander Gurin – Chief Veterinarian Boryspil District
Bezoek Marc en Tom Van Goey

Donderdag 8 september
9.30 - Séminaire à l'Ambassade "Climat économique et d'investissement dans le secteur agraire de l'Ukraine".
11.00 - Rencontre avec l'importateur de la viande à l'Ambassade
Daarna
Presentatie Taras Gagalyuk
Director of Agrisurvey Agency
Association "Ukrainian Agribusiness Club" : meet exports to Ukrain

Vrijdag : terugvlucht
Als actieve varkenshouder, willen we voornamelijk de exportmogelijkheden voor ons varkensvlees als karkas en/of
deelstukken en/of verwerkt gaan onderzoeken. Oekraine produceert immers slechts 50% van de eigen noden aan
varkensvlees en heeft dus behoefte aan import. Tijdens deze reis kunnen wij ons dus een beeld schetsen van hoe wij
op deze aan deze noden kunnen voldoen.
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