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Aantal varkens daalt naar 13 miljoen

De varkensstapel in Nederland wordt langzaam kleiner. In augustus
2000 zijn er ongeveer 13 miljoen dieren. Bij de tellingen in december
1999 en april 2000 bedroeg het aantal varkens nog 13,1 miljoen stuks.
Uit de gegevens van het CBS blijkt verder dat een jaar eerder, van
december 1998 tot en met augustus 1999, er nog meer dan 13,4
miljoen dieren waren. Ook binnen de Europese Unie (EU) is er sprake
van een daling van het aantal varkens.

Minder gedekte zeugen

Het kleiner worden van de varkensstapel in Nederland is het duidelijkst
zichtbaar bij het aantal gedekte zeugen. Van december 1999 tot
augustus 2000 is dit aantal met 5% afgenomen. Dit heeft als gevolg dat
de varkensstapel op korte termijn nog verder zal inkrimpen. Het aantal
vleesvarkens is met 2% afgenomen. Het aantal jonge varkens die reeds
gespeend zijn bleef gelijk.

Aantal varkens in Spanje toegenomen

In de periode december 1998 tot december 1999 is Spanje de enige
grote producent waarbij de stapel nog duidelijk verder toeneemt (+4%).
Bij de vier andere grote varkensproducenten in de EU, te weten
Duitsland, Frankrijk, Nederland en Denemarken, is de stapel gemiddeld
1% kleiner geworden. Bij de kleinere varkensproducenten in EU is de
afname groter, gemiddeld 4%. Ook in het eerste halfjaar van 2000
ontwikkelen de grote en de kleine varkensproducenten bij de EU zich
verschillend. In deze periode is de varkensstapel bij de grote
producenten met 1% afgenomen en bij de kleinere met 2%.
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Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met mevr. Ir. N.J.J. Kuipers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
in Voorburg, tel (070) 337 41 81. Overige informatie kunt u krijgen bij de
persdienst van het CBS, tel (070) 337 5816

VARKENSSTAPEL in 1 000 stuks

dec '96 dec '98 dec '99 aug '00

Biggen bij de zeug 2263 2090 1995 2022

Ov. biggen en jonge varkens tot 50 kg 5519 5349 5138 5138

Vleesvarkens, 50 kg en zwaarder 4965 4589 4668 4570

Fokvarkens, 50 kg en zwaarder 1505 1390 1338 1300

   Gedekte zeugen 959 862 866 820

   Zeugen bij de biggen 237 214 205 205

   Overige fokvarkens 309 314 267 275

   w.o. jonge zeugen nog nooit gedekt 180 199 172 175

Totaal varkens 14253 13418 13138 13030

ONTWIKKELING VARKENSSTAPEL IN DE EU in 1000 stuks

dec '96 dec '98 dec '99 april/mei/juni '00

EU-totaal 118109 125385 124274 122750

w.v.:

   Spanje 18479 21561 22418 22124

  Duitsland 24145 26294 26003 25728

  Frankrijk 14968 15863 15991 15848

 Nederland 14253 13418 13139 13118

 Denemarken 11078 11991 11914 11695


