Pressemeddelelse: Keenan fik prominent
ministerbesøg fra Kina – stor ordre i hus

Billede fra Keenan fabrikken I Irland, fra venstre ses Kinas viceminister for landbrug, Zhang Taolin, bestyrelsesformand
Gerard Keenan og miljøminister i Irland Phil Hogan

Kina ønsker at skabe gode forbindelser til Irland og mener, at ”landet er førerende i
landbrugsvidenskab og teknologi”, udtalte Kinas viceminister for landbrug Zhang Taolin.
Zhang talte under et besøg i Richard Keenan & Co, om ernæring og foderteknologi. Keenan, har
fornyligt underskrevet en tocifret million kontrakt, så mixervognene kan begynde sit indtog i Kina.
Gennem en tolk, fortalte Zhang at Irland og Kina havde et godt forhold til hinanden ”og at deres
venskab har udviklet sig gennem de seneste år."
"Vi håber på yderligere at fremme vores forhold, især på landbrugsområdet" tilføjede han. "Irland er
førende i hele verden indenfor landbrug, især landbrugsvidenskab og teknologiske fremskridt."
Zhang fortalte også at Kina er på et afgørende stadie i omstillingen fra traditionel til moderne
landbrug og at Kina ønskede at udvikle landbruget i en miljømæssigt bæredygtig og effektiv måde.
Han blev vist rundt på Keenan fabrikken og hørte om teknologien bag mixervognene. Maskinerne
kan ud fra beregninger blande den optimale ration med forskellige fodermidler.
Keenan beskæftiger 220 medarbejder over hele verden og importen tegner sig for 90 procent af
salget. Der er mere end 31.000 kunder i over 40 lande.
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Keenans bestyrelsesformand Gerard Keenan mener at Kina og Irland har ligheder. Irland
planlægger at øge den nationale mælkeproduktionen med 50 procent mellem 2015 og 2020, fra de
nuværende fem millioner tons, mens Kina har planer om at øge sin produktion med 25 procent til 50
millioner tons i 2020.
Han sagde, at de irske mixervogne ville hjælpe kinesiske landmænd til at få mere mælk fra mindre
foder og kunne forbedre deres effektivitet med 20 pct.
Miljøminister Phil Hogan sagde, at han og hans kolleger i regeringen værdsætter det voksende
forhold mellem Irland og Kina, især i landbruget.
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