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Agenda 
 10 maart: Statutaire Vergadering West-Vlaanderen. Vanaf 19u30 wordt u verwacht in de feest-

salons van ‘Domein Vossenberg’ te Hooglede. Klik hier voor meer informatie en het programma. 

 17 maart: Algemene Vergadering Antwerpen. De Antwerpse afdeling bestaat 70 jaar en verwacht u 

vanaf 19u in Malle. Klik hier voor meer informatie en het programma.  

 31 maart: Statutaire Algemene Vergadering Limburg. Vanaf 18u45 start het statutaire gedeelte met 

diner in Wilderen. Voorafgaand wordt opnieuw een uitstap georganiseerd. Voor meer informatie en 

inschrijvingen kan u hier terecht. 

 31 maart: Statutaire Vergadering Oost-Vlaanderen. Verdere info volgt nog. 

 

ADVERTEREN IN PLUIMVEE MAGAZINE EN DE PLUIMVEE NIEUWSBRIEF? 
Dat kan! Bereik de volledige pluimvee- en konijnensector. 

Bekijk de advertentietarieven via http://pluimvee.be/magazine/87 . 
Contacteer Luc Maertens voor meer info en reservaties: 

advertenties@pluimvee.be of +32 498 04 06 91

Voorlopig voldoende Nederlandse conceptkippen 
Voorlopig is er in Nederland geen plaats voor nieuwe pluimveehouders die willen starten met de productie 
van conceptkippen. De markt lijkt er stilaan verzadigd. Aanvankelijk hadden supermarkten en 
toeleveranciers de bedoeling om tegen uiterlijk 2020 enkel nog de Kip van Morgen aan te bieden. Nu blijkt 
dat er nu al minstens 90% van het vlees in de Nederlandse supermarkten conceptkip is. De laatste 10% 
wordt dit jaar nog verwacht. Rabobank schat dat er momenteel zo’n 35 tot 40% van de beschikbare 
stalruimte in Nederland benut wordt voor de productie van conceptkippen. 
 
De verzadiging van de conceptkippenmarkt is uiteraard geen goed nieuws voor de Nederlandse 
conceptkippenhouder. Die zal opnieuw meer en meer moeten gaan optimaliseren waarbij de kostprijs 
weer nadrukkelijk in beeld komt. Enkel wanneer keukens en kantines van bedrijven en instellingen zouden 
overschakelen op conceptkippen, kan de markt weer stapsgewijs wat groeien. Wat de export van 
conceptkippen betreft, zijn de vooruitzichten eerder pessimistisch. Wanneer een land als Duitsland ervoor 
zou kiezen om conceptkippen in de rekken te leggen, zullen dit eerder conceptkippen van eigen bodem 
zijn dan dat ze zouden kiezen voor Nederlandse conceptkippen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
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Vogelgriep op Amerikaans braadkippenbedrijf 
Tot nog toe bleef het in Amerika rustig rond vogelgriep. In januari werd er wel AI ontdekt bij een wilde 
vogel in Montana, maar uitbraken op bedrijven bleven uit. Tot enkele dagen geleden de hoogpathogene 
H7-stam ontdekt werd op een braadkippenbedrijf in Lincoln County (Tennessee). Het bedrijf ligt op een 
trekroute van wilde vogels. Er werd een sterfte vastgesteld van zo’n 700 dieren op een totaal van 73.500 
dieren. Alle dieren werden uit voorzorg geruimd. Alle bedrijven die binnen de 6 mijl van de haard gelegen 
zijn, worden getest en dieren ervan mogen niet vervoerd worden tenzij ze negatief testen.  
 
Er wordt opgeroepen om de bioveiligheidsmaatregelen zeer strikt toe te passen om insleep/verspreiding 
van het virus te voorkomen. Twee jaar geleden werd de Amerikaanse pluimveesector zwaar getroffen door 
AI waarbij zeer veel leghennen geruimd werden. Een herhaling hiervan willen ze koste wat het kost 
vermijden. 
 
De uitbraak van AI op Amerikaans grondgebied heeft ook gevolgen voor de (export)handel. Zo liet Zuid-
Korea reeds weten dat ze geen levend pluimvee en eieren meer van de USA invoert, maar wel nog 
hittebehandeld pluimveevlees en eiproducten. Singapore legt dan weer enkel beperkingen op aan de 
import uit de besmette deelgebieden. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
 
 

Laser om wilde vogels te verjagen 
Op het Engelse biologische leghennenbedrijf “Orchard Eggs” wordt een laser ingezet om wilde vogels te 
verjagen. De lasertechnologie werd ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf ‘Bird Control Group’ in 
samenwerking met de Technische Universiteit van Delft (NL). Ze gaan uit van het principe dat vogels de 
laserstraal als een fysiek object beschouwen en ervan wegvliegen. De laser is stil en zou voor 90 tot 100% 
effectief zijn. Volgens Bird Control Group dus het ideale alternatief voor het volledig overspannen van de 
vrije uitloop met netten. De leghennenhouders werd beloofd dat hun eigen kippen snel gewoon zouden 
zijn aan het laserlicht. Vraag blijft dan natuurlijk of de wilde vogels hier ook niet snel aan gewoon zullen 
worden. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite) 
 
 

Cherkizovo lanceert nieuw Pava-Pava kalkoenenlabel 
Het Pava-Pava label wordt toegekend aan kalkoenenproducten afkomstig uit de Tambov kalkoenen-
faciliteit, een joint venture tussen de Russische Cherkizovo Group en het (sterke) Spaanse Grupo Fuertes. 
De Tambov-faciliteit doet het beter dan verwacht en de gemiddelde gewichtstoename is groter dan dat van 
dezelfde kalkoenensoorten in Spanje. Tot op vandaag werd er reeds 190 miljoen dollar geïnvesteerd in 
deze faciliteit. De consumptie van kalkoenen in Rusland gaat in stijgende lijn omdat meer en meer mensen 
op zoek zijn naar gezondere vleessoorten. Momenteel is het marktaandeel voor kalkoenen er nog maar 
6%. Er is dus nog een groot groeipotentieel voor het Pava-Pava-label. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
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Uitgever: Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders v.z.w - Oostendsesteenweg 217A –  8000 Brugge 
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De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
Andere marktoverzichten staan op onze website  

Prijzen voor 07/03/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,15 6,79 +0,15 7,19 +0,10 7,29 +0,06 7,95

72,5 +0,15 5,55 +0,15 5,95 +0,10 6,05 +0,06 6,71

67,5 +0,14 5,24 +0,14 5,84 +0,10 5,9 +0,07 6,66

62,5 +0,13 4,91 +0,13 5,61 +0,09 5,71 +0,09 6,37

57,5 +0,12 4,53 +0,12 5,23 +0,08 5,3 +0,10 5,82

52,5 +0,10 4,03 +0,10 4,68 +0,10 4,48 +0,10 4,73

47,5 +0,10 3,54 +0,10 3,94 +0,10 3,99 +0,10 4,04

42,5 +0,09 3,12 +0,09 3,52 +0,09 3,57 +0,09 3,62

XL 7,49 7,89 7,99 8,65

L 5,94 6,54 6,6 7,36

M 5,23 5,93 6 6,52

S 4,04 4,44 4,49 4,54

Prijzencommissie Deinze 
(bron: www.deinze.be)

Van Tot Van tot

Extra zware soepkippen

+3.5 kg

Bruine soepkippen

1.8 – 2.0 kg

Witte soepkippen

1.6 – 1.8 kg

Braadkippen

(incl. toeslag Belplume )

Konijnen

ABC-prijs (bron FV “ABC”)

(incl. toeslag Belplume )

0,04+0,00 0,02

week 8: 0,84 // week 9: 0,85 // week 10: 0,85

+0,01 0,86 0,88 0,87 0,89

-0,05 2,00 1,95

0,04 0,02

+0,00 0,09 0,11

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 1 maart markt van 8 maart

+0,02 0,43 0,45 0,45 0,47

0,09 0,11

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week9.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

