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Agenda 
 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: Algemene Vergadering Oost-Vlaanderen. U wordt vanaf 19u30 verwacht in feestzaal 

Breughel te Beervelde. Klik hier voor meer informatie. 

 

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

Export broedeieren uit België met kwart gestegen vorig jaar 
Uit cijfers van de Europese Commissie is gebleken dat de export van broedeieren voor pluimvee vanuit 
België naar derde landen (buiten Europa) vorig jaar met liefst 25% gestegen is ten opzichte van 2015. In 
2016 ging het om 295 miljoen broedeieren voor pluimvee; in 2015 was dit nog maar 238 miljoen. 
Nederland blijft ook in 2016 nog steeds de grootste Europese exporteur voor broedeieren van pluimvee 
naar derde landen; al was er bij hen een daling te zien van zo’n 5% ten opzichte van 2015. In 2016 
exporteerden ze 320 miljoen broedeieren; in 2015 nog zo’n 336 miljoen broedeieren. Door de grote stijging 
in België en de daling in Nederland, lag het aantal geëxporteerde broedeieren uit beide landen plots maar 
8% meer uit elkaar.  
 
Op de hele Europese markt werden vorig jaar 1,25 miljard broedeieren voor pluimvee geëxporteerd; toch 
ook ongeveer 6% minder dan in 2015 (1,33 miljard). Nederland en België zorgen dus voor ongeveer de 
helft van de geëxporteerde broedeieren voor pluimvee. De belangrijkste exportmarkt voor de Europese 
broedeieren blijft nog steeds Rusland. Zij voerden in 2016 567 miljoen Europese broedeieren voor 
pluimvee in. Dat is wel 16% minder dan in 2015. In 2016 gingen ook 218 miljoen broedeieren richting Irak, 
een stijging met 37%. Libië staat op de derde plaats met 92 miljoen; een stijging van 18% t.o.v. 2015. 
(Tekst: Pluimvee - Bron: Europese Commissie) 
 
Besmettingsrisico’s door onverantwoord gedrag van derden 
Zoals u reeds kon lezen op onze website, werden de maatregelen voor vogelgriep nog met een maand 
verlengd; al waren er een reeks aanvullende versoepelingen voor hobbyhouders en i.v.m. het verzamel-
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verbod. Voor details hieromtrent kan u terecht op dit persbericht dat werd uitgestuurd door het FAVV. Een 
overzicht van alle momenteel geldende maatregelen kan u hier terugvinden. 
 
Wij hameren er reeds geruime tijd op om de bioveiligheidsmaatregelen op uw bedrijf streng na te leven. 
Maar soms heeft een pluimveehouder niet alles in de hand. Deze week bereikte ons het verhaal van een 
pluimveehouder die net kippen had geladen en bezig was met de reiniging van zijn stallen. Een 
leverancier vond er niet beter op dan met zijn vrachtwagen door het vuil te rijden, uit te stappen en met 
vuile schoenen het product in zijn vrachtwagen te gaan halen om dit dan in de stal zelf af te geven aan de 
pluimveehouder. Daarna vertrok die leverancier; mogelijks naar een volgend bedrijf. Op die manier worden 
bepaalde besmettingsrisico’s sterk vergroot (niet enkel voor AI). Erfbetreders moeten steeds de sanitaire 
maatregelen in acht nemen. Het is aan de pluimveehouder om hen hierop te wijzen. Maar ook vanuit de 
leveranciersbedrijven zelf zouden bepaalde protocollen gevolgd moeten worden. Bij Nederlandse 
toeleveranciers worden (vaak) de wielen ontsmet, en worden wegwerpoveralls en overschoentjes 
aangetrokken vooraleer ze het bedrijf betreden. Deze manier van werken stelt pluimveehouders gerust en 
zou als voorbeeld kunnen dienen onder de huidige omstandigheden. 
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Altijd tijd voor een ei! 
De Ladies with L’Eggs maken binnenkort hun opwachting op de drukbezochte Ladies Fair-beurs van het 
magazine Goed Gevoel. Deze vindt plaats in Flanders Expo te Gent van 24 tot 26 maart. Op vrijdag- en 
zaterdagnamiddag organiseren de Ladies een kookworkshop waarbij de bezoekers 3 recepten kunnen 
leren maken uit een gloednieuwe receptenfolder. In deze folder staan 6 frisse eirecepten voor op elk 
moment van de dag. Deze zijn doorspekt met allerlei weetjes rond het ei. De Ladies zullen ter promotie 
deze nieuwe folder ook uitdelen aan de bezoekers van de beurs. De nieuwe recepten zijn ook terug te 
vinden op de “Lekker-van-bij-ons”-site.   
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLAM) 
 
 

Antibioticagebruik in mengvoeders met 36% gedaald 
De mengvoedersector onderschreef ook de AMCRA-doelstellingen tot de reductie van het antibiotica-
gebruik in de dierlijke sector. Één van die doelstellingen is om tegen 2017 de productie van met antibiotica 
gemedicineerde voeders met de helft te verminderen. Uit een persbericht van BEMEFA, de 
beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten, blijkt dat de opgedreven inspanningen hun vruchten 
afwerpen. Ten opzichte van referentiejaar 2011 was er eind 2016 een daling met 36% te zien (bij 
vleesvarkensvoeders met meer dan 50%). Deze resultaten moeten een extra motivatie geven om in 2017 
de doelstelling ook effectief rond te krijgen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: BEMEFA) 
 
 

Laatste kans om u kandidaat te stellen voor de Innovatieprijs! 
Op 17 en 18 mei vindt het Pluimveesymposium in Eersel (NL) plaats. Tijdens dit symposium zal opnieuw 
een Innovatieprijs voor Leg en voor Vlees uitgereikt worden aan een vernieuwing die door een 
pluimveehouder zelf of samen met een bedrijf tot stand is gekomen. Elke innovatie die als positief kan 
ervaren worden door de pluimveesector maakt kans om te winnen. Het moet effectief iets zijn waar de 
pluimveesector iets mee is; iets wat de dagelijkse arbeid kan verlichten,… U kan zich nog tot 20 maart 
kandidaat stellen om deze prijs te winnen. Om u aan te melden als kandidaat moet u hier klikken. Stel u 
vandaag nog kandidaat gezien de naderende deadline! 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveesymposium) 
 
 
 
 
 
 
 

http://pluimvee.be/files/2017-03-10%20persbericht%20-%20communiqu%C3%A9%20de%20presse%20-%2020170310.pdf
http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp
http://www.lekkervanbijons.be/
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Uitgever: Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders v.z.w - Oostendsesteenweg 217A –  8000 Brugge 
2015: Prijs abonnement maandelijks vakblad PLUIMVEE & wekelijkse nieuwsbrief PLUIMVEE ACTUEEL: België: € 95 – Buitenland: € 110 
Vragen of opmerkingen i.v.m. de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar info@pluimvee.be of bel 0496 244 954. 
Overname van de inhoud is toegelaten mits bronvermelding. 
 

EIERPRIJZEN MARKT KRUISHOUTEM(bron: www.kruishoutem.be) 
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De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
Andere marktoverzichten staan op onze website  

Prijzen voor 14/03/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,26 7,05 +0,26 7,45 +0,21 7,5 +0,15 8,1

72,5 +0,26 5,81 +0,26 6,21 +0,21 6,26 +0,15 6,86

67,5 +0,24 5,48 +0,24 6,08 +0,19 6,09 +0,16 6,82

62,5 +0,22 5,13 +0,22 5,83 +0,23 5,94 +0,16 6,53

57,5 +0,20 4,73 +0,20 5,43 +0,23 5,53 +0,15 5,97

52,5 +0,17 4,2 +0,17 4,85 +0,17 4,65 +0,17 4,9

47,5 +0,15 3,69 +0,15 4,09 +0,15 4,14 +0,15 4,19

42,5 +0,13 3,25 +0,13 3,65 +0,13 3,7 +0,13 3,75

XL 7,75 8,15 8,2 8,8

L 6,18 6,78 6,79 7,52

M 5,43 6,13 6,23 6,67

S 4,19 4,59 4,64 4,69

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 9: 0,85 // week 10: 0,85 // week 11: 0,85

+0,01 0,87 0,89 0,88 0,90

+0,00 1,95 1,95

0,04 0,02

+0,00 0,09 0,11

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 8 maart markt van 15 maart

+0,00 0,45 0,47 0,45 0,47

0,09 0,11

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week10.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

