TRENDS 2012 BEDRIJFSMANAGEMENT
VEEL VARKENSHOUDERS MAKEN IN 2013 DE AFWEGING TUSSEN STOPPEN OF
DOORGAAN. BLIJVERS INVESTEREN IN MILIEU EN GROEPSHUISVESTING VOOR ZEUGEN.

Varkenshouder maakt balans op
H

ET afgelopen jaar stopten
volgens fokkerijorganisatie
Topigs 210 zeugenhouders.
Deze sanering zet het komende
jaar door. Volgens Topigs telde
het gemiddelde vermeerderingsbedrijf in 2011 ruim 400
dieren. Naar schatting zit dat
aantal over vijf jaar op 620, bij
een iets kleinere zeugenstapel.
Als gevolg van de hoge voerprijzen stopte het afgelopen
jaar ook een flink aantal vleesvarkenshouders. Voorsorterend op 2013 stoten voergeldverstrekkers steeds meer stallen af. Omdat vooral kleine
vleesvarkensbedrijven stoppen, zal het aandeel gespeciali-

seerde bedrijven met vleesvarkens toenemen.
Ook in 2013 moeten veel varkenshouder de afweging maken tussen stoppen en doorgaan. Vaak hebben de boeren
in deze groep al wel besloten
te stoppen, maar nog niet precies op welk moment. Afhankelijk van de biggen-, vlees- en
voerprijzen besluiten veel varkenshouders in deze groep om
op korte of wat langere termijn
te stoppen.
Overigens kunnen boeren het
stoppen niet onbeperkt uitstellen. Veel van deze bedrijven
voldoen niet aan de wet- en regelgeving van 2013. Bedrijven

met zeugen in boxen mogen
wettelijk op 1 januari 2013
geen zeugen meer houden.
Veel stallen aangepast
Varkenshouders die wel doorgaan na 2013 zijn momenteel
volop aan het investeren in
welzijns- en milieueisen. Uit
onderzoek van het LEI blijkt
dat momenteel 70 procent van
alle dragende zeugen in de
groep ligt. Dat betekent dat
nog 30 procent van de zeugen-

plaatsen op de schop moet.
Binnen deze groep valt volgens
het LEI-rapport 7 procent van
de plaatsen weg, 4 procent
gaat om na 2013 en van 5 procent is het nog niet bekend.
14 procent van de zeugenplaatsen die nog niet voldoen,
wordt in 2012 aangepast. Dit
gaat in de praktijk vaak samen
met investeringen in milieu.
Op 1 juli 2013 moeten varkensstallen in Nederland emissiearm zijn.
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