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ASF in China  
China: ASF uitbraken tussen aug 2018 en okt 2019

Source: FAO, 2019



Tijdslijn ontwikkeling ASF
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• Source: MARA, China Statistics Bureau, BOABC, Rabobank 2019

First case was confirmed 

in China on August 3, 

2018

Average retail pork 

prices more than 

doubled over one year 

ago

Within just three months, ASF 

spread to 20 provinces in China

Small-scale restocking started 

in May, but mostly failed

In April 2019, ASF cases were 

reported in remote areas like 

Xinjiang, Tibet, and Hainan 

Island

Some companies reported success in 

restocking by finishing hogs in previously 

affected farms

Hog herd is expected 

to drop further in 1H 

2020

July 2019 marked an important inflection point: 

prices started to move up quickly, as additional 

supplies generated in 1H were wound down 

Hog herd inventory has declined quickly over the past 15 months 

Two large and modern farms reported ASF, 

causing market panic and large liquidation in 

the following months 



De wereldmarkt kan het 
productieverlies niet opvangen
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Source: China Statistics Yearbook, Rabobank 2019

China historische varkensvlees productie

-25%

-8%

Aanbod ontwikkeling dierlijk eiwit



Retail prijzen in China stijgen snel 
door tekort aan varkensvlees

6Source: MOA, Boyar, Rabobank, 2019
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Source: China Statistics Yearbook, Rabobank 2019

Versnelde schaalvergroting in 
varkensvleesproductie
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Pre-ASF: 2018 Post-ASF: 2025

Aandeel bedrijven in varkensvleesproductie naar omvang

Productie varkensvlees zal niet op 
historisch niveau terugkeren in 2025

slow recovery

rapid growth stabilizing 

Consolidatie, specialisatie en 
schaalvergroting



Herstructurering productie
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Varkensvlees verliest marktaandeel

Source: China Statistics Yearbook, Rabobank 2019

Varkensvleesproductie verplaatst zich: 
pre-ASF vs. post-ASF
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Eiermarkt groeit; eierconsumptie biedt 
groeimogelijkheden

EU balans voor eieren 2008-2018 Eierconsumptie per capita 2017

Rabobank analysis based on Eurostat, 2019



Spanje, Duitsland, VK en Polen zijn 
snelst groeiende producenten in de EU

Eierproductie in de EU, 2014-2018

Rabobank analysis based on Eurostat, 2019



EU leghennenmarkt: groei 33 miljoen 
leghennen, verschuiving naar kooivrij

EU leghennen in kooi systeem: -11 miljoen

EU leghennen in biologische systemen: + 8 miljoen

EU leghennen in scharrelsystemen: +16 miljoen

EU leghennen in vrije uitloop: + 20 miljoen 

2%

Source: Rabobank analysis, 2019



Noordwest Europa is de belangrijkste 
groeimarkt voor eieren in Europa

Consumptie van eieren in Europa 2013-2017

Rabobank analysis based on Eurostat, 2019



Nederlandse eiersector: stagnerende 
groei vraagt om aangescherpte focus

Nederlandse eierbalans 2005-2018 Nederlandse eierexport naar productgroep

Rabobank analysis based on Eurostat, MEG, IEC, GTA, 2019



Duitsland: groeiende zelfvoorzienings-
graad; Nederlandse export stabiel
Duitsland: Meer zelfvoorzienend Consumptie-eieren import Duitsland

Rabobank analysis based on MEG, 2019



Duits leghennenbestand: snelle groei bio en freiland Huishoudelijke aankopen van eieren in Duitsland naar concept

Eiermarkt Dld blijft verder verschuiven
en nieuwe concepten meer lokaal
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Mooie stappen gezet in NL

Grote stappen gezet met 

betrekking tot 

duurzaamheid 

legpluimveehouderij

Duurzaam

Concepten

Mest

Antibiotica

Dierwelzijn

Energie

Innovaties

51% van pluimveestallen is integraal duurzaam

Retail NL Beter Leven 1 ster als basis

Vrije uitloop 2 ster NL retail, Biologisch 3 ster

Essentie mestprobleem opgelost door 93% verwerking

Antibiotica gebruik nihil

Geen snavelbehandelingen meer nodig

Zon-PV op 45% van de bedrijven, zon-warmte op 8% en 

biogas op 5%

Warmtewisselaars, split feeding etc.

Nederland koploper.

Duurzaamheid in de Nederlandse pluimveehouderij



Volgen of versnellen?



Differentiatie biedt kansen om 
consumentenbehoeftes in te vullen

Dierwelzijn Milieu Gezonde voeding Local for local

Standaard (scharrel)ei

Standaard
product

Product
differentiatie

Social concern

Maatschappelijke vraagstukken geeft diffentiatie mogelijkheden

Source: Rabobank analysis, 2018

Voedselveiligheid



Snelle groei van on-line zal leiden tot nieuwe 
afzet en communicatiemogelijkheden

Meal planners DNA based food choices Personalized food advise

Using social to inspirePersonalized advertisementsValue chain tracking & 
tracing

Source: Rabobank analysis based on IGD, 2019



Onderscheidende slagkracht; behoefte 
aan stabiliteit groeit 

Bron: Agrimatie, 2019



Online, 
internet of 

things

Genomics 
and gene 

typing

Novel feed 
additives 

and 
ingredients

Robotics

Artificial 
intelligence

Blockchain
technology

Smart 
farming 
and big 

data

Nieuwe technologieën

Source: Rabobank analysis, 2019

•Tracking & tracing

•Value chain `      
co-ordination

•Benchmarking

•Foot print

•Efficiency

•Energy

•Water usage

•Mortality rates

•Density

•Diseases

•Stress

•Growth rates

•FCR

•Yields

Financial and 
technical 

performance

Animal health 
and welfare

Quality 
management, 
horizontal and 

vertical 
communication

Environmental 
impact

From intuitive to fact
based decisions

Van intuïtieve naar fact based beslissingen

Nieuwe technologie verandert sector 
en brengt nieuwe kansen



Toekomst: kracht specialisatiemodel 
behouden in meer geïntegreerde ketens

Granen & 
oliezaden

Voer Houderij
Slachterijen

Verwerking
Klant

Afstemming

Tracking & tracing

Informatie-uitwisseling

Toekomstige

vraag

Nieuwe

producten
OrigineHouderij

Toekomstig

aanbod

Voerkwaliteit

en origine

Verticale kracht

Horizontale kracht

DistributieEfficiencyFlexibiliteitRotterdam
Ondernemer-

schap



Jeroen.van.den.Hurk@rabobank.nl

Bedankt voor uw aandacht!


