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v a r k e n s h o u d e r i j

 DE laatste weken is het vrij 
rustig rond de Afrikaanse 

varkenspest in Rusland. Er zijn 
geen meldingen van nieuwe 
uitbraken en het idee zou kun-
nen ontstaan dat de ziekte on-
der controle is. Met het voor-
jaar in zicht zal waarschijnlijk 
snel duidelijk worden hoe de 
werkelijke situatie is. In de 
winter zijn er door de extreme 
omstandigheden in het im-
mens grote land, veel minder 
transportbewegingen. Ook de 
wilde zwijnen verplaatsen zich 
minder dan in de warme sei-
zoenen. Daardoor zal het virus 
zich ook minder verspreiden.

De Russische veterinaire 
waakhond Rosselkhoznadzor 
heeft dan ook recent gewaar-
schuwd dat zij verwacht dat de 
Afrikaanse varkenspest vanaf 
maart weer zal opduiken. Er 
zullen nieuwe uitbraken zijn, 
verwacht de dienst. “Het virus 
is niet uitgeroeid. De versprei-
ding van het virus gaat door”, 
aldus de dienst. 

 Twee jaar geleden waren de 

DE AFRIKAANSE VARKENSPEST IS NOG NIET ONDER CONTROLE IN RUSLAND. MET HET 
VOORJAAR IN AANTOCHT ZIJN ER NIEUWE UITBRAKEN VAN DE ZIEKTE TE VERWACHTEN .

Russen worstelen met varkenspest

uitbraken geconcentreerd in 
het zuiden van Rusland. In de 
afgelopen twee jaar is de ziekte 
echter overgeslagen naar een 
tweede gebied in Noordwest-
Rusland, de Tver-regio. Vol-
gens Rosselkhoznadzor is voor-
al ook in de zuidelijke regio 
Krasnodar de situatie al weer 
onrustig en circuleert het virus.

De situatie in Rusland voor 
wat betreft de Afrikaanse var-
kenspest houdt de omringende 
landen bezig. De Europese 
Unie zit op het vinkentouw en 
houdt de situatie in de gaten. 
Oekraïne had vorig jaar al te 
maken met een geval van de 
ziekte dat waarschijnlijk via il-
legale activiteiten de grens 

over ging. Ook andere Europe-
se landen lopen groot risico.

Complicerende factor
Rusland heeft grote moeite om 
de ziekte onder controle te krij-
gen. De veterinaire organisatie 
Rosselkhoznadzor erkent dat 
in feite nu ook. Het virus kan 
verspreiden via wilde zwijnen. 
Het heeft er echter alle schijn 
van dat het virus juist een 
sprong wist te maken naar de 
noordwestelijke regio door 
veetransporten, of via illegale 
vleestransporten. Complice-
rende factor is ook dat varkens-
houders en dorpsbewoners niet 
altijd van zins zijn om verdach-
te gevallen door te geven.

Rosselkhoznadzor krijgt dit 
jaar hulp van de World Organi-
sation for Animal Health (OIE) 
bij de bestrijding van de ziekte. 
De Russen zien de urgentie van 
het probleem en zijn zich ervan 
bewust dat ze de ziekte rigou-
reus op landelijke schaal aan 
moeten pakken, eventueel sa-
men met andere landen. ■

De Nederland-
se zeugen-
stapel kromp 
het afgelopen 
jaar met 3 
procent. Het 
totale aantal 
geprodu-
ceerde biggen 
blijft echter 
stijgen. FOTO: 

HENK R ISWICK

ONDANKS EERDERE BERICHTEN OVER KRIMP , BLIJFT 
DE VARKENSSTAPEL IN 2012 STABIEL.

Nederlandse varkensstapel telt 
evenveel dieren als in 2011
 In december 2012 telde Neder-
land 12,1 miljoen varkens. 
Eind 2011 waren dat er even-
veel. Dat blijkt uit de jongste 
cijfers van het CBS. Van een 
krimpende productie zoals el-
ders in Europa is in Nederland 
geen sprake. 

 Het aantal zeugen in decem-
ber 2012 lag met 1,09 miljoen 
dieren een fractie lager als in 
december 2011. Toen hadden 
Nederlandse boeren 1,12 mil-
joen zeugen. Mogelijke verkla-
ring is dat vanwege de ver-
plichte omschakeling naar 
groepshuisvesting een aantal 
bedrijven is gestopt met zeu-

gen in 2012. Uit de apriltelling 
van het CBS zal blijken of de 
nieuwe wetgeving voor een 
substantiële daling van het 
aantal zeugen heeft gezorgd. 
Zoals het er nu naar uitziet is 
dat niet het geval. 

 Uit de CBS-cijfers blijkt ver-
der dat de productiviteit van 
de zeugen nog altijd toeneemt. 
Ondanks de iets kleinere zeu-
genstapel telde het CBS 1,9 
miljoen biggen bij de zeug op 
de peildatum; 100.000 meer 
dan in december 2011. 

 Ook het aantal vleesvarkens 
op Nederlandse bedrijven ver-
toont een stabiel beeld. Het to-

taal aantal vleesvarkens van 50 
kilo of zwaarder is 4,2 miljoen, 
net zoveel als een jaar eerder. 

 Wel krimp in Europa 
 In tegenstelling tot Nederland 
is er in Europa wel sprake van 
een krimpende varkensstapel. 
Afgelopen jaar is het aantal 

dieren met 1,1 procent ge-
krompen. Voor 2012 verwacht 
de Europese Commissie een 
productiekrimp van nog eens 
3,2 procent. Deze krimp zit 
met name in Oost- en Zuid-Eu-
ropa. Zo meldde Italië afgelo-
pen jaar een krimp van de zeu-
genstapel van 13,1 procent. ■

In Rusland worden grote schaalsprongen gemaakt. Het uitroeien 
van varkenspest is daarom van groot belang. FOTO: HENK R ISWICK


