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1. INLEIDING  

De landbouwsector in Mexico heeft de afgelopen 30 jaar sterke veranderingen ondergaan. Sinds 
de inwerkingtreding van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) tussen 
Mexico, Canada en de VS in 1994, is de sector opnieuw georganiseerd, zowel wat betreft de aanpak 
van de gewassen als wat betreft de technieken die voor de productie gebruikt worden. De 
relatieve openheid van de landbouwsector heeft geleid tot een dynamiek van concurrentie die 
de productie van bepaalde gewassen enorm heeft versterkt, maar daarnaast ook de capaciteiten 
van sommige andere heeft verzwakt.1  
Recent (1 juli 2020) werd de NAFTA-overeenkomst vervangen door een nieuw akkoord met de 
Spaanse afkorting T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). De VS gebruikt de 
benaming USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement) en Canada heeft ofwel de 
Engelstalige afkorting CUSMA (Canada–United States–Mexico Agreement) ofwel de Franstalige 
versie ACEUM (Accord Canada–États-Unis–Mexique) in gebruik. 
Zoals te zien is in de volgende grafiek lag de groei van het Bruto Binnenlands Product van de 
landbouwsector (gele lijn) tussen 1993 en 2011 onder de groei van andere sectoren (met 
uitzondering van de mijnbouw sinds 2006) en onder deze van het totale bbp (rode lijn). Sinds 
2011 kent de landbouw echter een groei die boven de groeicijfers van de andere sectoren en het 
totale bbp van het land liggen.  
 
Afbeelding 1: Reële jaarlijkse groei van het bruto binnenlands product in Mexico  

(Bron: Inegi)  
 

In het eerste trimester van 2020 vertegenwoordigde de primaire sector 3,4% van het bbp. Tevens 
leverde die primaire sector tijdens dezelfde periode werk aan 6,6 miljoen personen, hetgeen 11,9% 
van de nationale werkgelegenheid bedraagt. 88,3% hiervan betrof mannen en 11,7% vrouwen. 
Volgens de iets minder recente cijfers (2016) van FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties) - die het Mexicaanse Ministerie van Landbouw met bovenvermelde gegevens 
aanhaalt - is Mexico de 11e grootste landbouw- en veeteeltproducent ter wereld, en de 3e grootste 
in Latijns-Amerika2.  
Het Mexicaanse Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling heet sinds 2018 SADER 
(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) maar is nog vaak onder zijn vorige naam 
“SAGARPA” (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) te 

 
1 Zie: https://www.ey.com/es_mx/consumer-products-retail/retos-y-tendencias-en-el-sector-agropecuario-en-mexico  
2 Zie: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565807/Expectativas_JUNIO_2020.pdf  

https://www.ey.com/es_mx/consumer-products-retail/retos-y-tendencias-en-el-sector-agropecuario-en-mexico
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565807/Expectativas_JUNIO_2020.pdf
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vinden. Naast de landbouw zijn zij verantwoordelijk voor veeteelt, plattelandsontwikkeling, 
visserij en voedsel. 

2. NATIONALE PRODUCTIE 

2.1 ALGEMEEN 

Mexico is met zijn landoppervlakte van 1.964.375 km² ongeveer 64 keer groter dan België. Volgens 
de Informatiedienst van Agrovoeding en Visserij onder de naam “SIAP” (Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera) wordt van deze bijna 197 miljoen hectare van het continentale 
oppervlak 24,6 miljoen hectare gebruikt voor landbouwactiviteiten. Hierop worden rond de 200 
verschillende producten geoogst in verschillende seizoenen en jaargetijden3. Dankzij de grote 
verscheidenheid aan klimaten en milieuomstandigheden die het productiepotentieel van het land 
begunstigen, is het mogelijk om een breed scala aan producten te oogsten op verschillende 
tijdstippen van het jaar.  
Uitgaande van een zogenaamde “fysieke volume-index” met als basisjaar 2013, houdt SIAP 
statistieken bij m.b.t. de productie van zowel korte cyclische producten (in onderstaande grafiek 
onder “cíclicos”), als m.b.t. de productie van meerjarige gewassen (in onderstaande grafiek zijn 
dit de laatste drie, vermeld onder “perennes”). De waarde wordt weergegeven in duizend ton en 
het betreft de periode juni 2019 – juni 20204: 
 
Afbeelding 2: Landbouwproducten met het grootste constante fysieke volume aandeel  

 

 
3 Zie: https://www.inforural.com.mx/la-importancia-de-las-hortalizas-en-mexico/  
4 Zie: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565167/IVF_jun_2020__2_.pdf  

https://www.inforural.com.mx/la-importancia-de-las-hortalizas-en-mexico/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565167/IVF_jun_2020__2_.pdf
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De cyclische producten vertegenwoordigen het grootste aandeel met aan kop; maïs (20,6%), en 
vervolgens sorghum (5,2%), groene pepers (3,9%), tomaat (3,8%), bruine bonen (3,5%), tarwe 
(3,5%), aardappels (3,3%) en veevoedermaïs (2,4%). De producten van meerjarige gewassen 
betreffen rietsuiker (9%), avocado (5,2%) en alfalfa (4,2). Samen zijn zij goed voor 64,6% van de 
totale landbouwproductie. 
In Mexico wordt de landbouw in alle 32 staten. van het land beoefend. De volgende twee 
afbeeldingen geven echter aan welke vijf staten de grootste landbouwactiviteit hebben met de 
daarbij behorende producten. In de linker afbeelding wordt de naam van de staat vermeld met 
zowel een aanduiding van de ingezaaide oppervlakte (per hectare) als het daadwerkelijk 
geoogste gebied (eveneens per hectare). De cijfers dateren van 2018. In de afbeelding ernaast zijn 
de staten in de Mexicaanse kaart gekleurd met verwijzing naar de producten.  
 
Afbeelding 3 en 4: De staten met de grootste landbouwactiviteit in Mexico5  

  
Ruimer genomen komen we, in volgorde van belangrijkheid, uit op de volgende 13 staten waar 
de grootste landbouwactiviteit van het land is en die door deze sector groeien vanwege de 
waarde van hun productie: 

1. Michoacán 

2. Sinaloa 

3. Jalisco 

4. Chiapas 

5. Sonora 

6. Veracruz 

7. México 

8. Guanajuato 

9. Tamaulipas 

10. Mexico City 

11. Zacatecas  

12. Oaxaca 

13. Baja California 

 

 
5 https://www.hablemosdelcampo.com/campo-mexicano-estados-con-mayor-actividad-agricola/  

https://www.hablemosdelcampo.com/campo-mexicano-estados-con-mayor-actividad-agricola/
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2.2 GROENTEN (BESCHERMDE EN OPEN GROND VERBOUWING) 

De focus van de productie van groenten in Mexico ligt op ongeveer 70 verschillende soorten. In 
een artikel6 van “Inforural” uit september 2019 zijn volgens de Agro-Food Atlas van de eerder 
vermelde informatiedienst SIAP, de soorten groenten in Mexico als volgt ingedeeld: 
wortelgroenten (bieten, rapen, radijzen, wortelen); bloemgroenten (artisjokken, broccoli, 
bloemkool); bladgroenten (snijbiet, selderij, spinazie, sla, peterselie en kool); bollenstengels 
(knoflook, uien en aardappelen); en vruchtgroenten (paprika's, erwten, aubergines, bonen, 
komkommers en tomaten). Tot de belangrijkste groep tuinbouwproducten behoren: tomaten, 
avocado, ui, groene peper, groene tomaten en courgettes.  
Daarnaast meldde het artikel o.a. de volgende interessante feiten m.b.t. de tuinbouwsector: 

• Volgens gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties 

(FAO) is Mexico de zevende grootste producent van groenten en fruit ter wereld. 

• Het nationale aandeel bedraagt ongeveer 1,7% van de wereldproductie, na (gigant) China 

(40,9%), India (11,6%), de Verenigde Staten (3,4%), Brazilië (2,6%), Turkije (2,3%) en Iran 

(1,8%). 

• De teelt van groenten in Mexico bedraagt iets meer dan 8,6 miljoen ton per jaar, wat neer 

zou komen op 16% van de totale agrarische waarde van het land. 

 
De Mexicaanse Associatie voor Beschermde Tuinbouw “AMHPAC” (Asociación Mexicana de 
Horticultura Protegida) biedt op basis van de gegevens van SIAP en SAGARPA een interessant 
inzicht in totale productiecijfers in grafieken t/m 2018 per groepssoort (“familia”), product 
(“cultivo”), soort (“variedad”), beschermde verbouwing (“Ag. Protegida”) of op open grond 
(“Campo Abierto”). Zo ziet men op onderstaande figuur7 de verhouding van de 
productieoppervlakte per hectare tussen beschermde verbouwing (in de kleur groen) en 
verbouwing op open grond (blauw) van “hortaliza” (= groente). Onder de subsectie “cultivo” kan 
eventueel nog gekozen worden voor de soort groente (zie hiervoor de website van AMHPAC). De 
website biedt tevens de mogelijkheid om bij de optie  “familia” te kiezen voor fruit, granen, 
planten of zaden.  
 
Afbeelding 5: Totale jaarlijkse oogst (per ha) van “hortalizas” (groente) 2003 – 2018  

 

(Bron: SIAP SAGARPA) 

 
6 https://www.inforural.com.mx/la-importancia-de-las-hortalizas-en-mexico/  
7 Zie: https://amhpac.org/negociosymercados/socios/v2/produccion/  

https://www.inforural.com.mx/la-importancia-de-las-hortalizas-en-mexico/
https://amhpac.org/negociosymercados/socios/v2/produccion/
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Het percentage in groen weergegeven (beschermde verbouwing) is klein, maar begint sinds 2009 
toe te nemen, zoals duidelijker te zien is in de volgende grafiek. 
 
Afbeelding 6: Totale jaarlijkse oogst in beschermde verbouwing (per ha) van “hortalizas” 

(groente) 2003 – 2018 

(Bron: SIAP SAGARPA) 

 
Onder “beschermde verbouwing” vallen zowel kassen (plastic en glas), macro tunnels en 
schaduwnetten. In de volgende grafiek worden deze opties in die volgorde weergegeven in 
groen, blauw en geel. Voor verbouwing op open grond werd de kleur rood gebruikt. Het betreft 
een overzicht van de oogst van tuinbouwgroenten per Mexicaanse staat in het jaar 2018. 
 
Afbeelding 7: Oogst in 2018 (per ha) van tuinbouwgroenten per verbouwingstype per staat  

 
(Bron: SIAP SAGARPA) 
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Afbeelding 8: Beschermde verbouwing per staat (gehele oogst 2018 per ha.) 

 
Op basis van het gehele oogstcijfer zijn Sinaloa, Jalisco en Michoacán de staten die met behulp 
van beschermde verbouwing het meest produceren. 
De belangrijkste groenteproductie via beschermde verbouwing betreft tomaat, komkommer en 
groene pepers. In onderstaande afbeelding worden de percentages van het productiejaar 2017 
weergegeven: 
 
Afbeelding 9: Belangrijkste groenteproductie via beschermde verbouwing  

 
Guillermo Jiménez Cárdenas, president van de Mexicaanse Associatie voor Beschermde Tuinbouw, 
meldt dat AMHPAC de meerderheid van de beschermde verbouwers omvat: 35% van de 
kasverbouwers en 60% van de verbouwers met macrotunnels8. Onder zijn leden heeft AMHPAC 
de gebruikte technologieën geklasseerd onder de volgende noemers: 

• Actieve Technologie (“tecnología activa”): er is sprake van (geautomatiseerde) 

klimaatcontrole, verwarmingsketels, zaaicapaciteit in hydrocultuur, plastic en 

glas. 

• Semi-Actieve Technologie (tecnología semi-activa): plastiek, semiautomatische 

systemen (verwarming, ventilatie, irrigatie, koeling etc.) 

• Passieve Technologie (tecnología pasiva): er is geen automatisering, afdekking 

d.m.v. plastiek, gevoelig voor klimaatveranderingen. 

 
8 Zie: https://www.amhpac.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=529&catid=14&Itemid=168&lang=en  

https://www.amhpac.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=529&catid=14&Itemid=168&lang=en
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Deze drie technologieën worden in de volgende afbeelding in de drie laatste kolommen 
weergegeven. De eerste kolom geeft de zone aan, vervolgens het aantal leden van de associatie 
en hun percentage met daarnaast het aantal hectare en diens percentage9. 

 
Afbeelding 10: Beschermde verbouwingstechnologieën AMHPAC-leden 

 
Het gebruik van geavanceerde technologie kan met name bij duurdere gewassen, zoals bessen 
en tomaten, de productiviteit enorm verhogen. Zo is de staat Jalisco momenteel de nummer twee 
in de beschermde landbouwproductie in Mexico, doordat zij met behulp van macrotunnels 
gedurende de afgelopen 5 jaar een enorme groei van de bessenteelt heeft kunnen realiseren. In 
een artikel van El Economista van 28 februari 202010 geeft Homero Ontiveros, consultant bij 
GreenTech Americas en directeur van het bedrijf AgTech, ter vergelijking tevens aan dat de 
verbouwing van tomaat op open veld 30 ton per hectare opbrengt, terwijl dit met 
schaduwnetten 100 ton is. Als je er kassen voor gebruikt, kom je tussen de 200 en 250 ton en 
een kas met hoge technologie brengt 500 ton op. Dit laatste cijfer wordt bevestigd en zelfs 

overtroffen met 560 ton tomaten per hectare door Agropark11, een 
integraal centrum voor hoogtechnologische kassen in de Staat 
Querétaro. Agropark werd in 2006 opgericht en bevindt zich 
momenteel in zijn tweede fase. Momenteel is dit het grootste High 
Tech Kas-complex van Latijns-Amerika, dat werk biedt aan 3400 
mensen12. Er zijn 11 nationale en 
internationale bedrijven 

werkzaam, die voornamelijk tomaat (65%), pepers en komkommer 
(35%) produceren. 
Volgens cijfers van 2017 stond Mexico qua kas-oppervlakte op de 
zevende plaats in Latijns-Amerika en op de tweede plaats voor 
hydrocultuur13 (zie afbeelding rechts). 

  

 
9 Zie:  http://amhpac.org/2018/images/PDFoficial/HorticulturaenMexico.pdf  
10 Zie: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Agricultura-protegida-genera-rendimiento-exponencial-20200228-0007.html  
11 Zie: https://agropark.com.mx/invernaderos/ 
12 Zie: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Agropark-refuerza-medidas-sanitarias-ante-Covid-19-20200329-0051.html  
13 Zie: https://www.agromarketing.mx/sectores/mexico-segundo-pais-con-mayor-cultivo-
hidroponico/ 
 

http://amhpac.org/2018/images/PDFoficial/HorticulturaenMexico.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Agricultura-protegida-genera-rendimiento-exponencial-20200228-0007.html
https://agropark.com.mx/invernaderos/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Agropark-refuerza-medidas-sanitarias-ante-Covid-19-20200329-0051.html
https://www.agromarketing.mx/sectores/mexico-segundo-pais-con-mayor-cultivo-hidroponico/
https://www.agromarketing.mx/sectores/mexico-segundo-pais-con-mayor-cultivo-hidroponico/
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2.3 FRUIT 

De fruitproductie geeft de meeste meerwaarde in de Mexicaanse landbouwproductie. Zoals te 
zien is in onderstaande grafiek geeft zij met een volumen van 8,7% een waarde van 27%. 
 
Afbeelding 11: Bijdrage per groep in de landbouwproductie  

 
Door de verschillende klimaten, die zeer geschikt zijn voor de fruitteelt, heeft Mexico een groot 
en gevarieerd fruitaanbod. Zo vindt men in de staat Veracruz de meeste sinaasappels, in de staat 
Chiapas, bananen en in Michoacán de avocado’s. Hier is tevens de grootste aardbeienproductie 
te vinden. Appels groeien voornamelijk in Chihuahua, citroen in zowel Veracruz als Michoacán 
en mango’s worden volop in 7 staten geproduceerd, waarvan Chiapas de grootste is.14  
Onderstaande tabel geeft een idee van het productievolume in tonnen (kolom 3, 4 en 7) en 
waarde in miljoen pesos (kolom 10 en 11) over de jaren 2017 en 2018 (preliminair), evenals de 
verwachting voor 2019 voor sinaasappels, papaya, banaan en tamarindo: 

 
14 Zie: https://amhpac.org/negociosymercados/socios/v2/produccion/ 

https://amhpac.org/negociosymercados/socios/v2/produccion/
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Afbeelding 12: Productieverwachtingen per teelt en productiestaat  

 
Uit recentere cijfers van het Ministerie van Landbouw blijkt dat de productiecijfers van 2019 van 
sinaasappel een kleinere groei (0,6%) kende dan verwacht. Het productiecijfer over 2019 was 
afgerond 4.767.000 ton. Banaan had een grotere groei van 6,3%. In 2019 werden er 2,503,000 ton 
bananen geteeld. De totale productie van citroen was 7.702.00 ton, 6,6% meer dan 2018, terwijl 
mango een productie van 2.117.000 ton kende, hetgeen 13,4% hoger lag dan 201815. De volgende 
afbeelding geeft een overzicht over de jaarlijkse oogst (per ha.) van fruit. 
 
Afbeelding 13: 
Totale oogst van fruit per jaar (per ha) 2003 – 2018 

(Bron: SIAP -SAGARPA) 

 

 
15 Zie: https://agenciainformativademexico.com/aumenta-produccion-de-frutas-en-mexico-durante-2019/ 
 

https://agenciainformativademexico.com/aumenta-produccion-de-frutas-en-mexico-durante-2019/


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 12 van 31 Mexicaanse landbouw: groenten en fruit 5.11.2020 
 
 

Uit bovenstaande grafiek kan opgemaakt worden dat er slechts op bescheiden niveau gebruik 
gemaakt wordt van beschermende verbouwing voor de fruitteelt. Afbeelding 14 laat duidelijk 
zien dat er pas sinds 2016 een toenemende tendens bestaat.  
 
Afbeelding 14: Totale jaarlijkse oogst in beschermde verbouwing (per ha) van fruit 2008 – 2018 
 

 
De technieken die voor de beschermde verbouwing van fruit gebruikt worden, bestaan onder 
andere uit schaduwnetten (weergegeven in rood in afbeelding 15) voor met name appels. De 
meest gebruikte techniek betreft echter macrotunnels voor kleinere gewassen, zoals aardbeien, 
bosbessen, frambozen en bramen. In onderstaande grafiek wordt het gebruik van macrotunnels 
weergegeven in geel. Er wordt haast geen gebruik gemaakt van kassen (zie blauwe kleur) voor 
de fruitteelt. Verbouwing op open grond wordt in de kleur groen aangegeven. 
 
Afbeelding 15: Oogst in 2018 (per ha) van fruit per verbouwingstype per staat  

(Bron: SIAP -SAGARPA) 
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3. MEXICAANSE EXPORT 

De productie van groente en fruit heeft zich tussen 1994 (jaar van de inwerkingtreding van de 
het Vrijhandelsakkoord tussen Mexico, de VS en Canada) en eind 2017 bijna verdubbeld. In 1994 
werd er jaarlijks 19 miljoen ton groente en fruit geproduceerd, terwijl dit in 2017 37 miljoen ton 
was. Qua waarde in Amerikaanse dollar betekende dit 5.896 miljoen dollar in 1994 tegenover 
11.295 miljoen dollar in 2017. Mexico exporteert ongeveer 28% van zijn productie16 De belangrijkste 
exportproducten van de landbouw zijn in de volgende afbeelding weergegeven. Het betreffen: 
avocado’s, tomaten, pepers/paprika’s, aardbeien, komkommers, amandels/walnoten/pistache 
noten, meloen/ watermeloen/papaya, kool, ui, citrusvruchten, ongebrande koffie, 
guayaba/mango/mangostans, maïs, katoen en banaan. 

 
Afbeelding 16: Belangrijkste Mexicaanse agrarische exportproducten (in miljoen dollar) 
gedurende de eerste 5 maanden van 2020 

(Bron: SIAP met gegevens van Banco de México) 

 
Er wordt beduidend meer geëxporteerd vanuit Mexico, dan geïmporteerd.  Uit onderstaande 
afbeelding met de ex- en importcijfers van landbouwproducten voor de maanden januari – mei 
2020 kan afgeleid worden dat het verschil tussen beiden in een positieve balans van 3.710 miljoen 
dollar resulteert. Dit is 5,4% meer dan in deze zelfde periode van 2019. 

 
  

 
16 Zie: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-produce-el-doble-de-frutas-y-
hortalizas-desde-que-esta-en-el-tlcan 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-produce-el-doble-de-frutas-y-hortalizas-desde-que-esta-en-el-tlcan
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-produce-el-doble-de-frutas-y-hortalizas-desde-que-esta-en-el-tlcan
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Afbeelding 17: Ex- en importcijfers landbouwproducten (in miljoen USD) januari – mei 2020  
 

 
Ook de exportcijfers van industriële landbouwproducten liggen hoog. Het gaat hier met name 
om: bier, tequila, broodproducten, suiker, banketproducten, gekookte groenten, niet 
gefermenteerde sappen en koffie (zie onderstaande linker afbeelding) 
 
Afbeelding 18: Industriële landbouwproducten met ex- en importcijfers (in miljoen USD)  
januari – mei 2020  

(Bron: SIAP met gegevens van Banco de México) 
 
De positieve balans van 2.372 miljoen dollar voor industriële landbouwproducten gedurende de 
eerste 5 maanden van 2020 ligt iets minder hoog dan deze van de landbouwproducten zonder 
verdere bewerking, aangezien de importcijfers beduidend hoger liggen.  
Door Mexico’s geografische ligging met als noorderburen de VS is dit land bij uitstek Mexico’s 
handelspartner nummer één. De krant “El Economista” meldde dan ook in 2018 dat 78,3% van de 
Mexicaanse agro-export de VS als bestemming had. 4,4% ging naar de Europese Unie en Japan en 
Canada stonden met 2,6% elk op de derde plaats17. 

 
17 Zie: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-comercio-agroalimentario-mundial-20181028-
0032.html 
 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-comercio-agroalimentario-mundial-20181028-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-comercio-agroalimentario-mundial-20181028-0032.html
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4. MEXICAANSE IMPORT 

In hetzelfde bovenvermelde krantenartikel wordt aangegeven dat de belangrijkste 
agrovoedingsproducten die door Mexico geïmporteerd worden tevens afkomstig zijn uit de VS 
(72,3%). Op de tweede plaats staat Canada (6,6%) en vervolgens de Europese Unie met 6,3%. Voor 
de VS geldt hetzelfde geografische voordeel en geldt Canada als zijn belangrijkste exportmarkt, 
gevolgd door Mexico.  

4.1 IMPORT UIT DE VS 

Het volgende schema betreft een selectie (o.a. vlees- en melkproducten werden niet opgenomen) 
van de belangrijkste agro-export van de VS naar Mexico. 
 
Afbeelding 19: Exportcijfers van V.S. naar Mexico m.b.t. belangrijke agroproducten (in miljoen USD) 
2014 – 2018 en jan t/m april 2018 en 2019 

 
(Bron: U.S. Census Bureau Trade Data) 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
pagina 16 van 31 Mexicaanse landbouw: groenten en fruit 5.11.2020 
 
 

Zoals eerder gemeld, is de geografische ligging de reden dat de VS voor Mexico handelspartner 
nummer één is. Desalniettemin kijkt Mexico ook uit naar nieuwe mogelijke leveranciers en is er 
de laatste jaren meer concurrentie gekomen uit de Europese Unie, Zuid-Amerika en Azië18.  

4.2 IMPORT UIT DE EUROPESE UNIE 

De op handen staande ondertekening van een nieuw handelsverdrag tussen de Europese Unie 
en Mexico bevestigt de interesse van Mexico voor handel met de Europese Unie. Tussen de 
Europese Unie en Mexico bestond reeds een vrijhandelsverdrag dat was ingegaan in juli 2000. 
Hierdoor konden al vele EU-producten tariefvrij ingevoerd worden in Mexico. Sinds de 
oorspronkelijke overeenkomst in 2000 is de handel in goederen tussen de EU en Mexico meer 
dan verdrievoudigd. Voor Vlaanderen is het de tweede belangrijkste exportmarkt in Latijns-
Amerika, na Brazilië. Om het bestaande handelsakkoord te actualiseren werden er in 2016 
onderhandelingen opgestart. Op 28 april 2020 werd een finaal akkoord bereikt, dat na vertaling 
in alle Europese talen voorgelegd zal worden ter ondertekening. Ook voor de agrovoedingssector 
zijn hier enkele voordelen bijgekomen, zoals19:  

• Export van appels wordt geliberaliseerd over een periode van 10 jaar. 

• Bestaande Mexicaanse invoertarieven op volgende voedingsproducten zullen afgebouwd 

worden tot 0%: chocolade, koekjes, bevroren aardappelproducten, vlees van pluimvee, 

zuivelproducten en kaas, eierproducten, confituur, instantkoffie, roomijs en alcoholvrij 

bier.  

Met betrekking tot andere onderdelen van de agrarische sector wordt: 
• Export van kippenvlees volledig geliberaliseerd alsook de export van varkensvlees 

(behalve voor varkenslendes) 

En algemeen:  
• Mexicaanse standaarden en normen zullen beter afgestemd worden op de in de EU-

geldende standaarden en normen.  

• Betere bescherming voor investeringen van Europese bedrijven in Mexico. Voor 

geschillenbeslechting is Mexico akkoord gegaan met het voorstel van de EU voor de 

oprichting van een Investment Court System. 

• In het vernieuwde verdrag zijn nu ook anti-corruptiebepalingen en een hoofdstuk over 

duurzame ontwikkeling opgenomen.  

• Openbare aanbestedingen in Mexico zullen opengesteld worden voor Europese bedrijven 

4.3 IMPORTVEREISTEN 

In Mexico dient elke importeur (met zijn correcte activiteit)20 ingeschreven te staan bij het federale 
register van belastingbetalers (RFC – Registro Federal de Contribuyentes) hetgeen onder de 
verantwoordelijkheid valt van de belastingdienst SAT (Servicio de Administración Tributaria). 
Vervolgens dient de importeur een geavanceerde elektronische handtekening te bezitten (FIEL – Firma 
Electrónica Avanzada) en zijn fiscale situatie moet in orde zijn. In sommige gevallen moet bij de 
activiteit het soort product specifiek vermeld te worden. Zo bestaat er een specifieke inschrijving voor 
alcoholische dranken (Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas) Daarnaast dient een 
importeur ingeschreven te staan bij het zogenaamde “Padrón de Importadores” (importeursbestand).  

 
18 https://www.privacyshield.gov/article?id=Mexico-Agriculture 
19 Zie: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/eu-en-mexico-bereiken-akkoord-over-nieuw-handelsverdrag  
20 https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/requisitosparaimportar/lista-de-requisitos-y-documentos-para-importar/ 

https://www.privacyshield.gov/article?id=Mexico-Agriculture
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/eu-en-mexico-bereiken-akkoord-over-nieuw-handelsverdrag
https://www.comercioyaduanas.com.mx/comoimportar/requisitosparaimportar/lista-de-requisitos-y-documentos-para-importar/
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Bij aankomst van agrarische producten in Mexico ziet het overheidsorgaan “Senasica”21 erop toe 
dat alle voordien opgelegde eisen nageleefd worden. Indien er geen correcte documenten en 
certificaten voorgelegd kunnen worden of er niet aan bepaalde product- of verpakkingseisen 
worden voldaan, kan de zending worden afgewezen en worden teruggestuurd. Voor de exporteur 
is het dan ook van groot belang om op voorhand na te gaan onder welke douanecode zijn product valt, 
zodat gekeken kan worden aan welke normen men dient te voldoen en of er bepaalde restricties van 
toepassing zijn. Zo is er voor plantaardige agrarische producten een fytosanitair certificaat vereist. 
Hierin wordt o.a. aangegeven hoe de groente/het fruit verpakt dient te worden en vrij dient te zijn van 
bladeren en plantaardige overblijfselen (anders dan het in te voeren product) en grond. Daarnaast 
dient o.a. verklaard te worden dat de groente/het fruit afkomstig is uit België en vrij is van 
gespecificeerde ziekten, plagen of aandoeningen. Voor gezondheidscertificaten (fytosanitair en 
zoosanitair) dient er een overeenkomst over het formaat tussen België en Mexico te bestaan. Indien 
dit niet het geval is, zal er eerst een proces opgestart moeten worden om tot een dusdanig model te 
komen via het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (www.afsca.be). De 
Mexicaanse tegenhanger van FAVV is het eerder genoemde Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria). Op de website22 van Senasica kan per land geraadpleegd worden 
welke fytosanitaire certificaten er (op het moment van raadpleging) bestaan. Deze informatie geeft 
ons ook een interessant inzicht in de landbouwproducten die andere landen reeds (kunnen) 
exporteren naar Mexico.   

4.4 IMPORTMOGELIJKHEDEN BELGIË VERSUS ENKELE ANDERE EU-

LANDEN 

Voor België krijgen we op de bovenvermelde website met betrekking tot bestaande fytosanitaire 
certificaten onder de keuze “gebruik” (“uso”), na het aanklikken van de optie “consumptie” 
(“consumo”) het volgende resultaat:  

 
Afbeelding 20: Bestaande fytosanitaire certificaten tussen Mexico en België (sept. 2020) 

 

(Bron: Senasica) 

 
21 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
22 https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/ConsultaCatalogos.xhtml 

http://www.afsca.be/
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/ConsultaCatalogos.xhtml
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Uit deze informatie valt af te leiden dat er momenteel twee fytosanitaire certificaten zijn voor 
plantaardige agrarische consumptieproducten, die in België geproduceerd worden, te weten:  

• Stuifmeel (pollen)  

• Peren  

Dit houdt in dat er voor alle andere landbouwproducten, afkomstig uit België en bedoeld voor 
consumptie, onderhandelingen moeten plaatsvinden of momenteel aan de gang zijn, zoals 
bijvoorbeeld het geval is voor appels.  
Indien we deze zelfde oefening voor Nederland uitvoeren, komen we tot het volgende resultaat: 
 

Afbeelding 21: Bestaande fytosanitaire certificaten tussen Mexico en Nederland (sept. 2020) 
 

(Bron: Senasica) 
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Nederland heeft goedkeuring voor de export naar Mexico van:
• Champignons 

• Prei  

• Asperges  

• Spruiten 

• Peper 

• Witlof 

• Cichorei 

• Courgettes 

• Venkel  

• Sla  

• Stuifmeel (pollen) 

• Peer 

• Radijs  

• Tomaat  

• Aubergine 

Frankrijk heeft fytosanitaire certificaten voor: 
• Lof • Paddenstoel • Oesterzwammen 

 
Italië mag de volgende producten naar Mexico exporteren: 

• Kiwi • Cider • Truffels 

 
En Portugal heeft certificaten voor:  ●      Appels             ●      Peren 
 
Spanje heeft gezondheidscertificaten voor: 

• Paprika 

• Citroen 

• Mandarijn 

• Clementine 

• Sinaasappel 

• Dadelpalm hart en 

blad 

• Stuifmeel (pollen) 

• Chabacano 

• Pruim 

• Perzik 

• Nectarine 

• Truffel 

 

Hoewel het administratieve proces en de onderhandelingen voor een fytosanitair certificaat 
behoorlijk veel tijd vereisen en wellicht afschrikken, blijkt uit bovenstaande vergelijkingen dat 
verschillende Europese landen meer landbouwproducten naar Mexico kunnen exporteren dan 
België en dat Portugal behalve peren ook al appels naar Mexico mag exporteren. Daarnaast biedt 
met name Nederland producten waar België traditioneel ook sterk in is. 
 

4.5 PEREN23 

De mogelijkheid om Belgische peren naar Mexico te kunnen 
exporteren is vrij recent. In het kader van het op handen 
staande vernieuwde handelsakkoord werd in februari 2019 
een Prinselijke Missie naar Mexico georganiseerd, waarbij 
onder leiding van HKH Prinses Astrid een 283-koppige 
handelsdelegatie naar Mexico kwam. Tijdens deze 
economische missie werd een akkoord bereikt tussen het 

Belgische voedselagentschap (FAVV) en zijn Mexicaanse tegenhanger Senasica over de 
fytosanitaire voorwaarden voor de uitvoer van Belgische peren.24 Deze voorwaarden staan sinds 
2 mei 2019 op de website van Senasica gepubliceerd25.  
In Mexico worden er de laatste jaren rond de 26 en 30 duizend ton peren geproduceerd (zie 
afbeelding 21). Puebla, Morelos en Michoacán zijn de belangrijkste peren producerende staten in 
Mexico en vertegenwoordigen bijna 80 procent van de totale Mexicaanse productie. De meest 
populaire Mexicaanse perensoorten zijn de Kiefer en de Paraiso. De populairste perensoorten op 

 
23https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Mexico%20City_Mex
ico_11-15-2018.pdf 
24 http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2019/2019-02-22.asp 
25  https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/ConsultaCatalogos.xhtml 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Mexico%20City_Mexico_11-15-2018.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Mexico%20City_Mexico_11-15-2018.pdf
http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2019/2019-02-22.asp
https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/ConsultaCatalogos.xhtml
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de Mexicaanse markt zijn echter voornamelijk de Anjou-peren, gevolgd door Bosc, Bartlett en 
rode Anjou. De vraag naar peren wordt langzamerhand groter doordat de klant went aan het 
grote importaanbod. Handelaars uit de VS schatten dat de peerconsumptie op 2 pond per capita 
ligt. Verder geven peerproducenten aan dat rond de 16 tot 17% bestemd is voor industriële 
verwerking. De beperkte Mexicaanse productiegroei is te wijten aan een gebrek aan 
investeringen, hoge productiekosten en schaarse watervoorraden in peren producerende regio's. 
Daarnaast zijn er ook ziekteproblemen. Vanwege de beperkte productie worden Mexicaanse 
peren bijna uitsluitend via lokale markten verkocht en slechts enkele in supermarkten. Mexico 
exporteert sinds 2012 peren naar Belize. In 2018 betrof dit 76.336 kilo en in 2019 bijna 60.000 kilo 
(zie onderstaande figuur). 
 
Afbeelding 22: Exportcijfers Mexico: peren (in USD en kg) 

(Bron: Secretaría de Economía) 
 
De hoge productiekosten beletten fruittelers om hun productieoppervlakte uit te breiden. Er 
wordt dan ook niet onmiddellijk verwacht dat de productie van peren zal toenemen.  Afbeelding 
23 bevestigt deze interpretatie, aangezien hieruit blijkt dat de productie en de geoogste 
oppervlakte sinds 2010 weinig variëren. Het rendement en de waarde zijn wel gestegen. 

 
 

Afbeelding 23: Mexicaanse perenproductie26      

(Bron: Senasica)  
 

 
  

 
26 https://blogagricultura.com/estadisticas-pera-mexico/  

https://blogagricultura.com/estadisticas-pera-mexico/
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Als we naar de top 20 van peren producerende landen kijken, was dit voor 2018 als volgt: 
 
Afbeelding 24: Top 20 landen perenproductie (2018)27      
(Bron: FAOSTAT)  

 
Ondanks de enorme perenproductie van China was hun marktaandeel als leverancier voor 
Mexico 0,5 procent in 2019. De Verenigde Staten waren verreweg de grootste en belangrijkste 
leverancier van peren in Mexico. Hun marktaandeel was 91 procent in 2019. Zij werden gevolgd 
door Argentinië met meer dan 6%, Chili met 1,6% procent en vervolgens China (zie tevens 
afbeelding 27 voor een gedetailleerd overzicht). 
De aanwezigheid van Chileense en Argentijnse peren op de Mexicaanse markt is vrij beperkt. De 
USDA Foreign Agricultural Service meldt dat de Argentijnse en Chileense peren van redelijke tot 
goede kwaliteit zijn en meestal lager geprijsd dan de Amerikaanse peren. Uit de VS mogen alleen 
peren uit de staten Oregon, Washington en Californië (en enkele andere gebieden die niet onder 
quarantaine staan) in Mexico worden geïmporteerd.  
In het kader van verschillende handelsovereenkomsten is de invoerheffing op peren uit o.a. de 
Verenigde Staten, Chili en Argentinië en de Europese Unie nul. Voor landen zonder overeenkomst 
zijn de invoerrechten 20% (zie omcirkelde gedeelte in onderstaande figuur 23)  

 
Afbeelding 25: Invoerrechten peren 

(Bron: MADB)28  
 

 
27 https://blogagricultura.com/paises-productores-pera-2018/ 
28 https://madb.europa.eu/madb/ 

https://blogagricultura.com/paises-productores-pera-2018/
https://madb.europa.eu/madb/
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Landen die een fytosanitair certificaat met Mexico hebben en peren mogen exporteren zijn, 
naast België: Nederland, Portugal, Zuid-Korea, Argentinië, Chili, China, V.S. en Nieuw-Zeeland (zie 
het omcirkelde gedeelte van afbeelding 26) 
 

Afbeelding 26: Landen met een fytosanitair certificaat voor peren   

(Bron: Senasica)  
 

Uitgaande van afbeelding 25 en 26 ligt de weg voor export van Belgische peren open. Om tot 
daadwerkelijke export van Belgische peren te komen, is de markaanpak van groot belang. 
Nederland probeert sinds 2018 om de markt met zijn Conference peer te benaderen. Er werd in 
zeer beperkte mate campagne gevoerd en er werd niet extra ingezet op degustatie in 
supermarkten. Degustatie zou één van de belangrijkste factoren kunnen zijn voor de acceptatie 
van de Conference peer, zoals bleek tijdens de eerdergenoemde prinselijke handelsmissie in 2019. 
De Mexicaanse reactie bij het zien van de Conference peer was argwanend en weinig 
verwachtingsvol over de smaak. Na het proeven was men echter verrast over de zeer smakelijke 
kwaliteit. Een nadeel dat zowel de peren uit de VS en Europa hebben, is de enorme schommeling 
in de wisselkoers. Importeurs zullen hierdoor minder grote hoeveelheden aankopen.  
Onderstaande afbeelding geeft de importcijfers over de jaren 2015 t/m 2019 weer, evenals deze 
van 2020 over de maanden januari – juni. Behalve de eerder gemelde belangrijkste exportlanden 
(VS, Argentinië, Chili en China) is tevens zichtbaar dat Zuid-Korea sinds 2017 een zeer klein volume 
exporteert. Portugal heeft alleen in 2018 peren geëxporteerd, Nederland in 2018 en 2019. De kleine 
Belgische export in 2019 betrof een zending voor degustatie tijdens de prinselijke missie. 
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Afbeelding 27: Importcijfers Mexico: peren (in USD en kg)   

(Bron: Secretaría de Economía) 

4.6 APPELS 

Momenteel (september 2020) zijn de onderhandelingen voor een fytosanitair certificaat voor 
appels nog lopende, waardoor de export van Belgische appels naar Mexico nog niet mogelijk is. 
Een actuele stand van zaken kan gecheckt worden op de website van Senasica.29 
Landen die wel al over een overeenkomst met betrekking tot een fytosanitair certificaat 
beschikken (voor appels voor consumptie) zijn: 
Portugal, Uruguay, Argentinië, Canada, Chili, China, VS, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika (zie 
omcirkelde landen in afbeelding 28) 
 
Afbeelding 28: Landen met een fytosanitair certificaat voor appels 

(Bron: Senasica)  

 
29 https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/ConsultaCatalogos.xhtml  
 

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/ConsultaCatalogos.xhtml
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Het huidige invoerrecht voor appels is 20% (zie afbeelding 25, waarop boven de peren het 
invoerrecht voor appels staat). Landen met overeenkomsten zijn vrijgesteld van invoerrechten. 
In het onderstaande schema staan zij aangegeven met “EX” (= exento = vrijgesteld). De volgende 
landen hoeven dan ook geen invoerrechten te betalen: VS, Canada, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Colombia en Chili. 

 
Afbeelding 29: Vrijhandelsverdragen Mexico: appels   

(Bron: Secretaría de Economía) 

 

Appels uit de Europese Unie hebben ondanks het huidige handelsakkoord geen vrijstelling. Na 
ondertekening en publicatie van het nieuwe handelsakkoord is voorzien dat het invoerrecht 
voor appels afgebouwd zal worden in een periode van 10 jaar. 
De voorgestelde tekst luidt hiervoor als volgt30: 

Dat appels onder de categorie MX10 vallen, blijkt uit de onderstaande tekst, die te vinden is op 
de website van de Europese Commissie31. De Mexicaanse douanecode voor appels is 0808.10.01 
 
Afbeelding 30: Indeling van afbouwschema invoerrechten per douanecode (0710.10.01 tot 0901.90.01)  

(Bron: Europese Commissie) 

 
30 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156795.pdf  
31 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157554.pdf  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156795.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157554.pdf
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Afbeelding 31: Afbouwschema invoerrechten voor appels
 
Het schema hiernaast geeft aan met welke 
percentages de invoerrechten voor appels, na 
ondertekening van het nieuwe handelsakkoord, 
gedurende 10 jaar afgebouwd zullen worden. 
 
De VS is ook hier door zijn aangrenzende ligging en 
zijn vrijstelling van invoerrechten de grootste 
uitvoerder van appels naar Mexico. Deze 
invoerrechten hebben in het verleden echter sterk 
geschommeld; tussen 2003 en 2009 waren appels 
vrijgesteld, maar vanaf 2010 werd 20% opgelegd, 
die vervolgens in juli 2011 werd gehalveerd. Vanaf oktober 2011 werden appels opnieuw vrijgesteld tot 
juni 2018, waar wederom 20% werd ingesteld. Sinds mei 2019 zijn appels uit de VS opnieuw vrijgesteld32. 
De meest geïmporteerde appels uit de VS, die in 2018 samen goed waren voor 97% van de export uit de 
VS, zijn de volgende vier soorten33: 

• Red Delicious (38%) 

• Gala (33%) 

• Golden Delicious (18%) 

• Granny Smith (8%). 

Zoals uit afbeelding 32 blijkt, vertegenwoordigde de VS in 2019 met 96,5% de overgrote meerderheid van 
de import van appels in Mexico. Op de tweede plaats volgde Chili met bijna 2% en Canada met 0,7%. 
Nieuw-Zeeland heeft een zeer wisselende kleine export naar Mexico. Tevens is te zien dat Argentinië in 
2017 en 2019 naar Mexico exporteerde en Zuid-Afrika tussen 2017 en 2019. China exporteert sinds 2017 een 
kleine hoeveelheid appels naar Mexico. 
 
Afbeelding 32:: Importcijfers Mexico: appels (in USD en kg)   

(Bron: Secretaría de Economía) 
 
Mexico produceerde in 2018 zelf 659.692 ton appels. Onderstaande afbeelding geeft de gezaaide en geoogste 
oppervlakte aan. Tevens valt af te leiden uit de groene cirkels dat de staat Chihuahua Mexico’s grootste 
appelproducent was met 569.821,04 ton, hetgeen ruim 86% vertegenwoordigt.  

 

 
32 http://siavi.economia.gob.mx/  
33https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Mexico%20City_Mex
ico_11-15-2018.pdf 

http://siavi.economia.gob.mx/
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Mexico%20City_Mexico_11-15-2018.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Mexico%20City_Mexico_11-15-2018.pdf
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Afbeelding 33: Appelproductie Mexico 2018    

(Bron: SIAP – SAGARPA)  
 

De staten die als appelproducent op de tweede en derde plaats staan zijn Durango en Puebla. Coahuila 
staat op de vierde plaats en maakt veel gebruik van schaduwnetten. 
 
Afbeelding 34: Appelproductie per Staat     
 
(Bron: SIAP – SAGARPA) 

 
In een appelstudie34 uit 2017 van het Mexicaanse Landbouwministerie (met een projectie tot het jaar 2030) 
werd gemeld dat Mexico in 2016 met ruim 77% aan de binnenlandse vraag naar appels voorzag. De 
nationale productie lag dat jaar hoger (716.930 ton) dan de eerder gemelde 659.692 ton. De nationale 
consumptie lag op 927.950 ton, waardoor in totaal 212.680 ton appels werden geïmporteerd  
 
  

 
34 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256430/B_sico-Manzana.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256430/B_sico-Manzana.pdf
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Afbeelding 35: Mexicaanse appelproductie, consumptie en import (2016)   

(Bron: SAGARPA) 

 
Desalniettemin exporteert Mexico ook een zeer klein volume van zijn productie. Zijn voornaamste klant is 
wederom Belize. In 2019 kwam daar ook Honduras bij. In 2016 was er tevens een grotere export naar de 
VS (zie onderstaande afbeelding) 
 

Afbeelding 36: Belangrijkste exportcijfers Mexico: appels (in USD en kg)  

(Bron: Secretaría de Economía)  
 
Tussen 2003 en 2016 steeg de Mexicaanse appelproductie met 44,65%. Het Mexicaanse Ministerie van 
landbouw voorzag een verdere stijging in de productie. Desalniettemin lag deze in 2018 lager (o.a. door 
beschadiging door vriestemperaturen in de staten Coahuila en Durango). Daarnaast werd de vraag naar 
appels in 2030 op 1.100.000 ton geprojecteerd. Mexico zal hiervoor gedeeltelijk afhankelijk blijven van 
appelimport. 
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Afbeelding 37: Mexico: importstrategieën appels   

Bron SAGARPA 
 
Met betrekking tot de import wordt in hetzelfde document als strategie aangeraden om 
marktmogelijkheden met België (en Polen) te ontwikkelen. De eerste stap hiervoor is te komen tot een 
overeenkomst met betrekking tot een fytosanitair certificaat.  
Het is voor België interessant om te weten dat zij in de Mexicaanse top acht van mogelijke 
appelleveranciers staan. 
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5. ASSOCIATIES, BEURZEN, WEBSITES MET TIJDSCHRIFTEN 

 
https://www.amhpac.org/es/  
AMHPAC (Asociación Méxicana de Horticultura Protegida) is de Mexicaanse 
Vereniging voor Beschermde Tuinbouw. Hun website biedt interessante 

informatie over de tuinbouwmarkt. Hun ledenlijst is niet openbaar.  
Zij organiseren jaarlijks een congres (http://congreso.amhpac.org). 
 

https://cna.org.mx/  
CNA (Consejo Nacional Agropecuario) betreft de Nationale Raad voor de 
Landbouw. Via hun website kunnen onder de noemer “Afiliados” andere 
Associaties en Raden gevonden worden. Vaak zijn dit organisaties van 

bepaalde staten of specifieke producten, maar bovenvermelde AMHPAC is hier bijvoorbeeld ook terug te 
vinden. Daarnaast heeft CNA een uitgebreide ledenlijst. 

 
http://www.proccyt.org.mx/  
PROCCYT (Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología). Deze associatie houdt 
zich bezig met de wetenschap en technologieën ter bescherming van gewassen. 
 
 
 

CYMMIT https://www.cimmyt.org/location/americas/mexico/  
In Mexico bevindt zich tevens een vestiging van het ‘International Maize and Wheat Improvement 
Center” (CIMMYT). Dit betreft een internationaal onderzoekscentrum (waar momenteel verschillende 
Belgische onderzoekers werkzaam zijn) dat samen met zijn partners op zoek is naar een duurzame 
verhoging van de productiviteit van zowel maïs als tarwe. 
 

https://anacofer.com.mx/  
ANACOFER (Asociación Nacional de Comerciantes de Fertilizantes) is de 
Nationale Vereniging van Meststoffenhandelaren. Het betreft een nationale 
vereniging die is opgericht door bedrijven die zich bezighouden met de invoer, 

productie, commercialisering, distributie en logistiek van anorganische meststoffen in Mexico.  
 

https://www.pma.com/  
PMA (Produce Marketing Association) is gevestigd in Newark, VSA. Het betreft 
een commerciële associatie die bedrijven met vers fruit, groenten of bloemen 
vertegenwoordigt. Zij bieden globaal lidmaatschap en organiseren 
verschillende “Fresh Connection” beurzen over de hele wereld. Hun beurs in 
Mexico is: 
  

https://www.amhpac.org/es/
http://congreso.amhpac.org/
https://cna.org.mx/
http://www.proccyt.org.mx/
https://www.cimmyt.org/location/americas/mexico/
https://anacofer.com.mx/
https://www.pma.com/
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PMA Fresh Connection Mexico  
https://www.pma.com/events/fresh-connections-mexico  
Deze beurs is zowel gericht op importeurs, exporteurs en retailers van 
verse groenten en fruit, als op leveranciers van technologie en logistiek 
voor deze sector. 
 
Andere beurzen in de sector zijn: 
 
Expo Agroalimentaria  
https://www.expoagrogto.com/ 
Deze landbouw en voedingsbeurs wordt sinds 1996 jaarlijks 
georganiseerd in Irapuato (Guanajuato). Het betreft een grote beurs op 
een oppervlakte van 63 hectare en een bezoekersaantal van rond de 
120.000 personen. 
 
GreenTech Americas  
https://www.greentech.nl/americas/  
Dit betreft een beurs die normaalgezien in 2021 voor het eerst in 
Mexico georganiseerd zal worden door Rai Amsterdam en Tarsus 
México. De beurs zal plaatsvinden in Querétaro en is gericht op 
tuinbouwtechnologieën.  
 
Belangrijke beurzen en media in de voedingssector zijn: 
 
ANTAD & Alimentaria 
https://expoantad.com.mx/ 
Deze belangrijke voeding- en drankbeurs voor de retailsector wordt 
jaarlijkse in Guadalajara georganiseerd. Wegens het coronavirus is de 
versie van 2020 (14 – 23 oktober) volledig digitaal. 
 
ABASTUR 
https://www.abastur.com/ 
Abastur is een grote beurs, gericht op toeleveranciers voor hotels, 
restaurants, café’s en cateringbedrijven. Deze beurs is niet alleen gericht 
op voeding, maar ook op andere segmenten van de horeca. 
 
AgTech América is een digitaal mediabedrijf, gericht op informatie over 
landbouwtechnologieën voor de productie van hoogwaardige gewassen. 
Zij publiceren informatie met betrekking tot de tuinbouw, biotechnologie 
en vruchten. Men kan zich ook inschrijven op hun “boletines” over deze 
drie sectoren. De link naar hun website: http://agtechamerica.com/  
 
Productores de Hortalizas is een tijdschrift voor de tuinbouw met maandelijkse thematische uitgaves 
waar men zich op in kan schrijven via de volgende website: 
https://www.hortalizas.com/revistadigital/  
 
 

https://www.pma.com/events/fresh-connections-mexico
https://www.expoagrogto.com/
https://www.greentech.nl/americas/
https://expoantad.com.mx/
https://www.abastur.com/
http://agtechamerica.com/
https://www.hortalizas.com/revistadigital/
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Revista Mexicana de Ciencias Agricolas houdt zich bezig met 
wetenschappelijk onderzoek voor de landbouw en publiceert dit in het 
tijdschrift Remexca. Dit tijdschrift valt onder het toezicht van INIFAP 
(Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias), het Nationale 

Onderzoeksinstituut van Bosbouw, Landbouw en Veeteelt.  
https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/  
 

Info Agro is niet alleen een tijdschrift, maar biedt tevens de mogelijkheid om 
bedrijven uit specifieke sectoren te zoeken in verschillende landen. De hoofdzetel 
van dit bedrijf is in Spanje. Desalniettemin zijn er artikels over Mexico en worden 
er foto’s van Mexicaanse beurzen gepubliceerd. 

https://mexico.infoagro.com/  
 

Agricultura Mexicana wordt uitgegeven door het Mexicaanse Ministerie van 
Landbouw. Via de website kunnen de maandelijkse uitgaves in PDF-formaat 
gedownload worden. 
 

https://www.gob.mx/agricultura/documentos/revista-agricultura-mexicana-228787  
 
Revista Industrial del Campo  is een uitgave van 3M México. Op hun homepage kan gekozen worden 

voor informatie met betrekking tot verschillende sectoren van de 
landbouw door te klikken op “secciones”. 
 
 

http://www.2000agro.com.mx/  
 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij ons kantoor in Mexico City: 
 
E: mexico@fitagency.com 
Flanders Investment & Trade 
p/a Embajada de Bélgica 
Avenida Alfredo Musset 41 
Col. Polanco 
C.P. 11550 MEXICO CITY 
T: +52 55 52 81 59 22 
 
Disclaimer: 

De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen 

met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en 

documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid 

voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 

Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 

weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de 

interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of 

personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 

teweegbrengen. 

https://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/
https://mexico.infoagro.com/
https://www.gob.mx/agricultura/documentos/revista-agricultura-mexicana-228787
http://www.2000agro.com.mx/
mailto:mexico@fitagency.com



