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Agenda 
 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. 

 1 april: Opendeurdag 2 nieuwe braadkippenstallen bij de familie Gert Van Den Driessche in 

Wortegem-Petegem (Keerstraat 6). Vanaf 14u welkom. 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

Hogan wil regels vrije uitloop herbekijken 
Europees landbouwcommissaris Phil Hogan wil de regelgeving rond de vrije uitloop-eieren evalueren en 
indien nodig geacht mogelijks wijzigen. Momenteel moeten deze eieren verplicht gestempeld worden als 
gewone scharreleieren omdat de leghennen langer dan 12 weken opgehokt zitten en ze daardoor de 
status van vrije uitloop verliezen. Ook België is voorstander om de regelgeving aan te passen. Regelmatig 
komt een Europees expertencomité samen waarin de lidstaten vertegenwoordigd zijn en waarin zal 
geprobeerd worden om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Wordt dus vervolgd. 
(Tekst: Pluimvee)  
 
 

Vogelgriep treft Duitse kalkoenensector hard 
Duitsland kent de grootste vogelgriepepidemie ooit. Maar vooral de Duitse kalkoenensector krijgt het hard 
te verduren. Sinds de start van de uitbraken in november 2016 werden al een half miljoen kalkoenen 
geruimd. Gezien er tot nu meer dan een miljoen dieren geruimd moest worden door AI in Duitsland, 
bedraagt het aandeel van de kalkoenen maar liefst de helft hiervan. Gezien er ook ouderdierenbedrijven 
besmet raakten, verwacht Marktinfo Eier & Geflügel tegen de zomer duidelijk minder Duits kalkoenenvlees 
op de markt. Een schaarste verwacht men echter niet gezien de import zal opgedreven worden. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Marktinfo Eier & Geflügel) 
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China opent opnieuw zijn deuren voor Braziliaans vlees 
Nadat vorige week bekend raakte dat Brazilië bedorven vlees had geëxporteerd, lieten landen als China, 
Hong Kong, Egypte, Mexico en Chili weten dat ze (tijdelijk) geen Braziliaans vlees meer zouden 
importeren. Voor Brazilië betekende dit een zeer grote verliespost gezien deze landen zorgen voor 20% 
van de exportinkomsten voor wat betreft pluimveevlees.  
 
Maar intussen heeft China, de grootste importeur voor pluimvee- en rundvlees, zijn deuren weer 
opengesteld voor Brazilië. Dat gebeurde nadat Brazilië meer verduidelijkingen rond het vleesschandaal 
had gegeven. Volgens hen ligt het probleem bij het gedrag van individuelen en niet bij de kwaliteit van het 
Braziliaanse vlees. De 21 vleesbedrijven die genoemd werden in het schandaal mogen voorlopig ook geen 
vlees meer exporteren. Naast China zouden ook Chili en Egypte opnieuw vlees importeren uit Brazilië.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
 
 

Brand in verwerkingssite van Plukon Nederland 
Vorige vrijdag werd de Plukon-site in het Gelderse Wezep getroffen door een grote brand. Op deze site 
worden geen vleeskuikens geslacht, maar wordt kip verwerkt en worden maaltijden geproduceerd voor de 
Nederlandse en Belgische retailmarkt. Voor enkele afdelingen zal het een tijdlang niet mogelijk zijn om in 
Wezep te produceren. In samenwerking met de klanten van Plukon wordt gekeken om deze over te 
hevelen naar andere locaties.  
 
Plukon verklaart dat het intussen weer mogelijk is om het grootste gedeelte van het verse kipassortiment 
opnieuw te leveren. Wanneer ook de grondstoffen voor bepaalde marinades en kruiden geleverd worden, 
zal alles opnieuw geproduceerd kunnen worden. Plukon hoopt dat dit in de loop van de week het geval zal 
zijn. Het deel waar de ultraverse maaltijden werden geproduceerd in Wezep, ondervond veel 
rookontwikkeling waardoor ook hier voor langere tijd niet geproduceerd kan worden. Momenteel wordt 
zowel naar eigen locaties als extern gekeken om de maaltijdenproductie terug op te starten. Wanneer de 
machines grondig schoongemaakt zijn, kunnen ze opnieuw gebruikt worden voor de voedselproductie. 
Plukon hoopt deze week nog (deels) te kunnen herstarten met de maaltijdenproductie. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 
 

Duitsers eten meer eieren 
Uit cijfers van het Duitse ministerie van Landbouw (BLE) blijkt dat de Duitse bevolking in 2016 235 eieren 
per persoon at; 3 meer dan in 2015. In 2011 ging het nog maar om 217 eieren per persoon. De totale ei-
consumptie in het land steeg daardoor in 2016 met 2% naar 19,3 miljard eieren. Het aantal leghennen in 
Duitsland steeg slechts licht met 0,7% t.o.v. 2015 tot een totaal van 45,1 miljoen hennen. Deze 
produceerden gemiddeld 290 eieren in 2016.  
 
In totaal produceerden de Duitse leghennen zo’n 14,2 miljard eieren in 2016. De zelfvoorzieningsgraad lag 
op 70,1% wat lager is dan deze van 2015. Om voldoende eieren te hebben, werden 9,6 miljard eieren en 
eiproducten ingevoerd (+6,6%). Daarnaast steeg de export met 3,6 miljard of zo’n 13,8% meer dan in 
2015.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: BLE) 
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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 28/03/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,21 7,56 +0,21 7,96 +0,38 8,19 +0,22 8,73

72,5 +0,21 6,32 +0,21 6,72 +0,38 6,95 +0,22 7,49

67,5 +0,22 5,97 +0,22 6,57 +0,32 6,8 +0,22 7,45

62,5 +0,21 5,6 +0,21 6,3 +0,27 6,6 +0,21 7,16

57,5 +0,21 5,17 +0,21 5,87 +0,20 6,11 +0,18 6,55

52,5 +0,18 4,59 +0,18 5,24 +0,18 5,04 +0,18 5,29

47,5 +0,15 4,03 +0,15 4,43 +0,15 4,48 +0,15 4,53

42,5 +0,14 3,56 +0,14 3,96 +0,14 4,01 +0,14 4,06

XL 8,26 8,66 8,89 9,43

L 6,67 7,27 7,5 8,15

M 5,87 6,57 6,81 7,25

S 4,53 4,93 4,98 5,03

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 )

0,02-0,01 0,01

week 11: 0,85 // week 12: 0,86 // week 13: 0,86

-0,01 0,88 0,90 0,87 0,89

+0,00 1,95 1,95

0,03 0,00

-0,01 0,08 0,10

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 22 maart markt van 29 maart

+0,00 0,44 0,46 0,44 0,46

0,07 0,09

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week12.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

