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Varkensstapel licht afgenomen

Op 1 april van dit jaar bedroeg het aantal varkens in Nederland 13,1
miljoen stuks. Dit zijn ongeveer 300 duizend varkens minder dan een
jaar eerder en vrijwel evenveel als in december 1999. Dit blijkt uit
voorlopige gegevens van het CBS.

Terug op niveau van eind 1985

Het aantal varkens in april 2000 komt ongeveer overeen met het aantal
varkens dat in het midden van de jaren tachtig in Nederland werd
gehouden. Het aantal varkens groeide in de jaren tachtig fors. Vanaf
1987 schommelt het aantal varkens rond 14,5 miljoen stuks. In 1997
zorgden de varkenspest en wetgeving ervoor dat het aantal varkens
afnam.
Dankzij de daling van ongeveer 300 duizend stuks in de afgelopen 12
maanden, bedraagt het aantal varkens in april 2000 met 13,1 miljoen
ongeveer evenveel als eind 1985.

Samenstelling vrijwel gelijk

De samenstelling van de varkensstapel is sinds 1980 nagenoeg gelijk
gebleven. In 1980 bestond een vijfde van de varkensstapel uit jonge
biggen en bijna 40 procent uit andere jonge varkens. In 2000 zijn er iets
minder biggen en iets meer andere jonge varkens. Door foktechnische
verbeteringen daalt o.a. het percentage biggen dat sterft, waardoor
minder biggen nodig zijn om de productie van varkens op gelijk niveau
te houden.
Het percentage vleesvarkens en fokvarkens is in de loop der tijd
constant gebleven.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met ing. C.R. Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek in
Voorburg, tel (070) 337 41 85. Overige informatie kunt u verkrijgen bij
de persdienst van het CBS (070) 337 58 16.
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Varkensstapel, april
  1980   1986   1987   1998  20001)

1000 stuks

Biggen bij de zeug 2 026 2 416 2 556 2 341 2 080

Overige biggen en jonge 3 975 5 725 6 109 5 691 5 820

           varkens < 50 kg

Vleesvarkens, 50 kg en zwaarder 2 881 3 774 4 016 3 796 3 850

Fokvarkens, 50 kg en zwaarder:

      Gedekte zeugen 717 933 1 003 988 855

      Zeugen bij de biggen 229 266 278 244 209

      Overige fokvarkens 309 370 387 387 286

       w.o. jonge zeugen nog nooit 181 244 259 279 200

            gedekt

Totaal aantal varkens 10 138 13 483 14 349 13 446 13 100

1) voorlopig cijfer
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