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INHOUD
  3 ‘Fipronilinterview” met een getroffen 

pluimveehouder 
Een goed jaar geleden raasde een ‘tsunami’ door de legkip-
pensector. De verwoestingen die een frauduleuze behandeling 
tegen bloedluizen in de sector had aangericht waren niet te 
overzien. Tientallen bedrijven in ons land werden geblokkeerd, 
eieren stapelden zich op en de bedrijven wisten niet wat aan-
vangen met de leggende kippen. Gelukkig kwam de overheid 
snel met concrete hulpmaatregelen. Meer dan tijd om een stand 
van zaken op te maken met de getroffen legkippenhouders. 

 8 Geslaagde studie-avonden sectorgroep 
vermeerdering en opfok

Deze studie-avonden gingen door op 3 en 4 oktober, respectieve-
lijk in Tielt en Malle en konden op veel belangstelling rekenen. Luc 
Maertens, hoofdredacteur Pluimvee, zette met zijn visie op actu-
ele thema’s heel wat mensen aan tot nadenken. Kris Van Daele 
liet, als tweede spreker,  zijn licht schijnen op enkele gevoelige 
thema’s binnen de opfok en vermeerdering van moederdieren.  

28 Focus op de konijnensector
In de mooie Voerstreek heeft Christian Teller met veel 

passie en doorzettingsvermogen een onderneming uitgebouwd 
bestaande uit 3 productie-eenheden van konijnen. Bijzonder is 
dat het bedrijf gelegen is in het Vlaamse Sint-Pieters-Voeren 
en nauwelijks 200 m verder, aan de overkant van de straat, ook 
stallen heeft in het Waalse Aubel.  Zijn derde bedrijf situeert zich 
in Frankrijk. En om het nog meer internationaal te maken, al zijn 
konijnen worden geslacht in de Elzas en worden voor een groot 
gedeelte in Duitsland vermarkt.
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6 december 2018: Studie-avond voor 
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10-13 januari 2019: Agriflanders beurs 
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