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Productieverhoging door efficiencyverbeteringen

Snel herstel varkensstapel
Thema

De laatste vijftig jaar is de intensieve veehouderij spectaculair gegroeid. Het aantal vleeskalveren nam toe
van 3 duizend in 1950 duizend tot 753 duizend in 1999, het aantal varkens nam in diezelfde periode toe van
1,9 miljoen stuks tot 13,6 miljoen stuks. De sterke groei van de intensieve veehouderij maakte van
boerenbedrijven grootschalige, efficiënt producerende ondernemingen.
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