Kansen en ontwikkelingen in de agri & food sector in Maharashtra
Over Maharashtra in het algemeen:
• Maharashtra heeft de grootste economie van alle 29 deelstaten in India en is verantwoordelijk
voor grofweg 15% van het totale GDP, dat is op landenniveau vergelijkbaar met het GDP van
Denemarken, Israel of Zuid-Afrika.
• Maharashtra is verantwoordelijk voor 27% van alle export uit India
• De steden Mumbai, Pune en Nagpur vormen een belangrijk onderdeel van het verder versterken
en laten groeien van de economie, de Make in India campagne en de Smart City campagne
• Pune heeft enkele van de beste en grootste universiteiten in het land en produceert
honderdduizenden hoogopgeleiden per jaar. Als gevolg heeft Maharashtra een van de hoogste
concentraties R&D centra in India, met name in Pune.
• Mumbai als financiële, zakelijke en netwerk hub en Pune als industriële en R&D hub op 3 uur
rijden van elkaar vormen een zeer complete combinatie met enorm veel mogelijkheden voor
Nederlandse bedrijven.
Agri & Food in Maharashtra
• Ondanks de grote industriële ontwikkeling is Maharashtra vooral een landbouwstaat. 64% van de
bevolking werk in de agri sector.
• Naast granen en katoen worden er ook vele soorten fruit geteeld waaronder mango’s, bananen,
sinaasappelen, druiven en granaatappelen.
• 90% van alle wijndruiven voor Indiase wijn komen uit Maharashtra.
• Een van de grootste food processing industrieën van India maar gebaseerd op oude / traditionele
technologie. Er is enorme potentie voor modernisering en innovatieve producten/oplossingen,
zeker omdat bedrijven steeds meer gericht zijn op export. Neem als voorbeeld het enorm
succesvolle KF Bioplants in Pune.
• In het druivenseizoen komen de meeste witte druiven welke bij AH en Jumbo in het schap liggen
uit Maharashtra. Er is enorme export potentie voor veel meer groente en fruit.
• Maharashtra produceert en exporteert 81% van de Indiase granaatappel oogst. Export gaat voor
groot deel naar of via Nederland.
• 11 verschillende agri klimaat zones
• Door de razendsnelle urbanisatie is er enorme vraag naar proteïnerijk voedsel (fruit, groenten,
zuivel en eieren). Er zijn in vergelijking met andere staten veel private partijen in deze sectoren
actief. Dat maakt samenwerken makkelijker.
• Belangrijke spelers in deze sectoren zijn: Parag Milk Foods Limited, Schreiber Dynamix Dairies
Limited, Prabhat Dairy Private Limited en Chitale Dairy. Deze ontwikkeling geldt ook voor de
kippen-industrie. Door hogere eisen vanuit de markt moeten producenten zich aanpassen en is
er veel nieuwe technologie en kennis nodig.

Nederlandse bedrijven actief in de agri-food in Maharashtra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enza Seeds BV
East West Seeds
Dummen Orange (formerly Terra Nigra)
Rijk Zwaan Seeds
HZPC Holland
Bejo Zaden BV
Samhoud
Van Hall Larenstein
Aeres BV
C.R.V.
Fides BV
Nunhems BV
Royal Ingredients Group

Opvallende feiten voor provincie Noord Holland:

- Royal Ingredients Group uit Alkmaar is marktleider in de bakkerij sector in India op het gebied
van bloem en zetmelen.

- Florist Holland bv uit de Kwakel heeft een joint-venture in Pune met de Kumar group genaamd
KF Bioplants. Een van de meest succesvolle Indo-Dutch joint ventures. Vanuit India exporteert
KF Bioplants plantenstekjes naar meer dan 30 landen.

KF Bioplants werkt onder andere samen met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HilverdaKooij B.V.
Floricultura B.V.
Kapiteyn B.V.
World Breeding B.V.
Rijk Zwaan B.V.
Darwin Plants B.V.
Royal Van Zanten
Walter Blom Plants B.V.
MAK Breeding B.V.
Original B.V

