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De varkenshouderij wordt afgeschilderd als een grootschalige sector. Helaas is dat
echter niet zo. Een groot deel van de varkens wordt nog gehouden op zeer kleine
bedrijven. Kleine bedrijven geven helaas niet de laagste milieubelasting per dier en
het arbeidsinkomen per big en per kg vlees is op de kleinere bedrijven duidelijk
lager.

Huidige omvang
Een modern gezinsbedrijf kan, met eigen arbeid,
gemakkelijk 210 zeugen of 2600 vleesvarkens
verzorgen. Deze aantallen zijn ook minimaal
nodig om in de toekomst, zonder neveninkomsten, een redelijk gezinsinkomen te behalen,
Volgens de meitelling van 1995 houden bedrijven met vleesvarkens in Nederland gemiddeld
360 vleesvarkens op hun bedrijf. Slechts 15 14
van de 19.627 bedrijven met vleesvarkens in
Nederland hebben meer dan 1000 vleesvarkens
(gemiddeld 1720 per bedrijf). Op deze bedrijven is 35% van het totaal aantal vleesvarkens
aanwezig. Een zeer aanzienlijk deel van de vleesvarkens wordt dus als neventak gehouden,

Relatie schaalgrootte en saldo
Met name de voerkosten per kg groei en de
opbrengstprijs per kg vlees werken sterk in het
voordeel van de volwaardige bedrijven. Gemiddeld zijn de kosten voor de big en de toegere-

kende kosten op deze bedrijven iets hoger (zie
tabel 1). De bedrijven met varkens als neventak
behaalden in 1994 een saldo per gemiddeld
aanwezig vleesvarken van f 95,-. Op het volwaardige bedrijf liep dit op tot een saldo van
f I35,- per gemiddeld aanwezig vleesvarken per
jaar.

Verschil in niet toegerekende kosten
In tabel 2 is de arbeidsopbrengst per kg vlees
berekend. Op het saldo zijn de niet toegerekende kosten: afschrijving gebouwen, onderhoud
gebouwen, mestkosten en rentelasten op dit
saldo in mindering gebracht. Op de grotere
bedrijven zijn de mestkosten hoger omdat er
relatief meer mest van het eigen bedrijf moet
worden afgevoerd en omdat de grotere bedrijven meer voorkomen in het concentratiegebied,
waardoor de afzetkosten per m3 toenemen. De
afschrijvingskosten worden lager op grotere
bedrijven, omdat het investeringsbedrag per
plaats sterk daalt (f I .050,- bij 500 plaatsen,

Tabel 1: Technische en economische resultaten van vleesvarkensbedrijven in 1994 (bron Siva
produkten 1994).
Bedrijfsomvang (gem. aanw. varkens)
groei per dag (gr)
EW-conversie
gecorrigeerde biggenprijs
opbrengstprijs/kg geslacht gewicht
pakketprijs voer / 100 kg (88% ds.)
voerkosten per kg groei
totaal diverse kosten
saldo per aanwezig vleesvarken
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