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Het jaar 2013 komt in sneltreinvaart
op ons af. Europese reglementeringen
inzake dierenwelzijn en leefmilieu verei-

bo

sen de nodige aanpassingen. Sommige
landen – zoals Nederland – gaan nog een
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stapje verder in hun eisen.
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Bepalingen tegen 2013
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Tijdens de jaarlijkse Interpigmeetings worden de resultaten van
bedrijfseconomische boekhoudingen van de deelnemende landen
uitvoerig besproken. Verder worden er ook enkele actuele thema’s
van diverse landen toegelicht.
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Tijdens een van de voordrachten schetste Robert Hoste, econoom
varkensproductie aan de Universiteit Wageningen en medewerker van het lei, een beeld van de economische impact van nieuwe
welzijnsregels voor de Nederlandse varkenshouder.
In zijn toespraak stelde de spreker dat tegen 2013 de Nederlandse bedrijven aan heel wat bijkomende vereisten moeten voldoen. Zo moeten drachtige zeugen vanaf 4 dagen na insemineren in groepshuisvesting. Voor zeugen is een vloeroppervlakte
van 2,25 m² per zeug vereist. De vloeroppervlakte voor gespeende
biggen en voor vleesvarkens moet respectievelijk 0,4 m² per big
en 1,0 m² per varken bedragen. De spleetbreedte van de betonroosters mag dan nog maximaal 18 mm zijn. Verder moet de
ammoniakemissie met 50% worden gereduceerd en moet er een
mestopslag voor minimaal 7 maanden beschikbaar zijn. Bovendien zal er niet langer steun van de overheid zijn voor het ophalen en verwerken van de krengen.
Sommige van de bovenvermelde bepalingen zijn momenteel
nog niet vereist. Nederland gaat met enkele maatregelen verder
dan de Europese reglementeringen.

Huidige financiële situatie
Zoals ook uit de bedrijfseconomische boekhoudingen van de
Boerenbond blijkt, is er tussen de varkensbedrijven onderling
een grote spreiding van het inkomen. Figuur 1 geeft de spreiding
weer voor de Nederlandse bedrijven in de periode 2001-2008.
Robert Hoste: “Als we de huidige financiële gezondheidsstatus
op bedrijfsniveau onder de loep nemen, blijkt volgens de onder-

zoeksgroep Baltussen dat van alle varkensbedrijven 56% in goede
papieren zit. Voor 31% is de situatie matig in te schatten en voor
13% van alle bedrijven is de situatie ronduit slecht. Onderverdeeld
naargelang de specialisatie komt men voor de zeugenbedrijven
op 40%, 34% en 26% voor respectievelijk een goede, matige en
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Figuur 1 Inkomenspreiding op gespecialiseerde varkensbedrijven
in Nederland in de periode 2001-2008 (Bron: lei-Binternet)
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Impact van nakende wetgeving
op Nederlandse varkensbedrijven
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of het al dan niet haalen in welke mate het bedrijf kan overleven.
Investeringen belopen immers al vlug 200.000 tot 800.000 euro
per bedrijf en moeten op korte termijn – namelijk voor 2013 –
gebeuren.
Uit deze analyse bleek dat slechts voor 17% van alle bedrijven
de nodige aanpassingen haalbaar zijn. Bij 6% zou het met moeite
mogelijk zijn en voor maar liefst 77% van alle bedrijven betekenen de nieuwe reglementeringen de doodsteek. Opgedeeld per
bedrijfstype betekent voor 70%, 78% en 92% van respectievelijk
afmest-, zeugen-, en gesloten bedrijven de strengere wetgeving
het einde van hun activiteiten.
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Figuur 2 Toekomstverwachtingen voor de Nederlandse zeugenstapel bij het doorvoeren van de strenge of aangepaste vereisten
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Figuur 3 Toekomstverwachtingen voor de Nederlandse vleesvarkensstapel bij het doorvoeren van de strenge of aangepaste
vereisten

Nederlandse landbouworganisaties dringen er bij de overheid dan ook sterk op aan om minstens enkele aanpassingen in
de nieuwe reglementeringen door te voeren. Zo wenst men de
benodigde vloeroppervlakte voor vleesvarkens tot 0,8 m² en voor
gespeende biggen tot 0,3 m² terug te brengen en een spleetbreedte bij betonroosters tot 20 mm toe te staan.
Figuren 2 en 3 tonen prognoses van de evolutie van de Nederlandse zeugen- en vleesvarkensstapel voor de komende 10 jaar
met zowel de strenge als de licht aangepaste maatregelen.
Op de figuren is duidelijk waarneembaar dat de Nederlandse
varkensstapel tegen 2013 behoorlijk zal afnemen om nadien geleidelijk te herleven, en naargelang het scenario (strenge of aangepaste vereisten) al dan niet zijn huidige positie zal hernemen. r
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en van de punten die besproken
werden tijdens de dialoogdagen
Vleesvee, in het voorjaar van 2009,
was de vrij hoge kalversterfte binnen het
Belgisch witblauwras (bwb). De Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
(adlo) van de Vlaamse overheid deed een
demonstratieproef met 45 bedrijven. Hier
werd een gemiddelde sterfte van 12% vastgesteld. Het ligt voor de hand dat een hoge
sterfte een nefaste invloed heeft op de rentabiliteit. Die zou ook sterk uiteenlopen
tussen de vleesveebedrijven onderling.
Een inventarisatie van de kalversterfte
is echter niet voldoende om het probleem
van de lage rentabiliteit op te lossen. Wil
je efficiënt kunnen sturen, dan is een
goede kennis van de invloedsfactoren
noodzakelijk. Sterfte kan meerdere oorzaken hebben. De uitval zou het gevolg
kunnen zijn van genetische afwijkingen
of gebreken die zich misschien eerder of
talrijker manifesteren bij dikbilkalveren.
Het dikbiltype is een mutant voor wat
het dikbilgen (myostatine) betreft. Het
bwb-ras is ook een klein ras, waardoor de
kans op inteelt toeneemt. Intussen kan je
bwb-dieren laten testen op 7 verschillende erfelijke gebreken: kromme staarten,
musculaire congenitale dystonie i en ii,
dwerggroei, verlengde drachtduur, hamartoma en arthrogrypose.
Het dikbiltype binnen het bwb-ras is
een vrij jonge tak. Daarom zijn wellicht
nog niet alle nutritionele behoeften van
deze dieren gekend. Hygiëne en infecties zijn andere factoren die een invloed

