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Agenda 
 17 mei: Het Pluimveesymposium (leg) te Eersel (Nederland). Op de eerste dag van dit tweedaagse 

symposium staat de legsector centraal. Het volledige programma kan u hier vinden. Dit jaar wordt er 

vanuit West- en Oost-Vlaanderen ook een bus ingelegd. U kan dit aanvinken bij uw inschrijving. 

 18 mei: Het Pluimveesymposium (vlees) te Eersel (Nederland). Op de tweede dag van dit 

tweedaagse symposium staat de vleessector centraal. Het volledige programma kan u hier vinden. Dit 

jaar wordt er vanuit West- en Oost-Vlaanderen ook een bus ingelegd. U kan dit aanvinken bij uw 

inschrijving. 

 

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

Ophokregeling nog zeker t.e.m. 19 april 
Minister Borsus besliste afgelopen week om de ophokregeling voor het pluimvee bij professionele houders 
te verlengen tot en met woensdag 19 april. Er wordt gesuggereerd dat dit mogelijks de laatste verlenging 
zal zijn gezien de toestand met vogelgriep bij wilde vogels, zowel in België als in de rest van Europa, 
gunstig lijkt te evolueren. Toch is het virus nog niet helemaal verdwenen.  
 
In de omgeving van België zijn er de afgelopen weken nog enkele nieuwe besmettingen gevonden bij 
wilde vogels en werd het pluimvee van enkele hobbyhouders ook besmet door contact met wilde vogels. 
Europa kent nog steeds 3 probleemgebieden waar veel virus circuleert zonder dat wilde vogels hierbij een 
rol spelen. Het gaat hierbij om het zuidwesten van Frankrijk, waar het aantal nieuwe uitbraken bij eenden 
en ganzen wel lijkt af te nemen (vermoedelijk omdat de meeste intussen geslacht of gedood zijn); het 
grensgebied tussen Roemenië en Bulgarije, met veel uitbraken op hobbybedrijven en het district 
Cloppenburg in Niedersachsen (Duitsland). Daar gaat het aantal uitbraken in de kalkoenenhouderij in 
stijgende lijn. Het is dan ook belangrijk om alle contacten met dit gebied voorzichtig aan te pakken. Hierbij 
herinnert het FAVV ook aan de 4-dagenregel. Onze kalkoenenhouderij is immers deels gelinkt aan deze in 
Niedersachsen.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
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Sanitaire leegstand in ZW-Frankrijk 
In het vorige artikel werd reeds aangehaald dat het zuidwesten van Frankrijk nog steeds een 
probleemgebied is voor wat betreft AI. Volgens de laatste cijfers van het Franse landbouwministerie 
(daterend van 29 maart en dus al 2 weken geleden) staat de teller van de getroffen bedrijven op 485 en op 
55 bij de wilde vogels. Er zouden nu al meer dan 4 miljoen dieren geruimd zijn; ofwel omdat ze besmet 
waren, ofwel ter preventie. Het gaat hierbij grotendeels om eenden, maar ook kippen, kalkoenen en 
parelhoenen bleven niet gespaard.  
 
In een ultieme poging om het virus uit te roeien, wordt er (net als vorig jaar) in 5 Franse departementen 
een sanitaire leegstand opgelegd van 17 april tot en met 29 mei. Gedurende deze 6 weken mogen er geen 
nieuwe kuikens of eenden worden binnengehaald. Tijdens die periode moeten alle bedrijven in de 
gebieden gereinigd en ontsmet worden om zo hopelijk het virus volledig uit te roeien. Voor vele bedrijven 
is het dus de tweede maal dat ze dit meemaken en vragen ze zich af hoe het verder moet in de toekomst. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Franse landbouwministerie) 
 
 

Meer Marek bij conceptkippen 
In de nieuwsbrief van de NVP (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders) wijst men op het stijgende aantal 
gevallen van Marek bij traaggroeiende braadkippen in Nederland. De reguliere braadkip is gedurende zijn 
hele leven voldoende beschermd tegen deze virale ziekte dankzij de doorgegeven maternale immuniteit. 
Doordat de conceptkippen echter langer aangehouden worden, blijken deze in hun laatste levensweken 
merkelijk gevoeliger voor deze ziekte.  
 
Vaccinatie in de broeierij zou kunnen, maar kost ook geld. Bij niet-gevaccineerde kuikens is hygiëne van 
het allergrootste belang om de omgeving vrij te houden van het virus. NVP roept dan ook op om steeds 
optimaal te reinigen en te ontsmetten voordat er nieuwe kuikens op het bedrijf gaan en de hygiëne goed te 
verzorgen op het bedrijf. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: NVP) 
 
 

Export Braziliaans kippenvlees 4% lager t.o.v. maart 2016 
Uit een studie van de Braziliaanse Associatie van Dierlijk Eiwit (ABPA) bleek dat de export van 
kippenvlees (alle soorten producten; zowel vers als verwerkt) in maart 2017 4,1% lager lag dan in maart 
2016. Dit was uiteraard te wijten aan de beperkingen die sommige markten oplegden na de uitbraak van 
het Braziliaanse vleesschandaal. Voor China bedroeg de daling zelfs 30% t.o.v. vorig jaar; voor Hong 
Kong 12%. Toch stegen de inkomsten met 13,6% t.o.v. maart 2016. Volgens ABPA was dit te wijten aan 
een andere samenstelling van de verschepingen waarbij er vooral producten met een hogere waarde 
werden verstuurd.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
 
 

Duitsers kopen steeds meer bio- en vrije uitloopeieren 
Uit cijfers van het GfK blijken de Duitsers de laatste 7 jaar (2009 – 2016) voor hun huishoudelijke 
aankopen meer te grijpen naar bio- of naar vrije uitloopeieren. Voor bio gaat het om een stijging van 6,9 
naar 12,1%; voor vrije uitloop gaat het van 23,9% naar 27%. Het overgrote deel blijft echter scharrel (60%) 
en slechts een fractie van de eieren (ca. 1%) voor huishoudelijk gebruik komt uit verrijkte kooisystemen.  
 
De Duitse huishoudelijke verkoop is goed voor 8,39 miljard eieren wat ongeveer de helft van de 
eierconsumptie bedraagt. De rest van de eieren is bestemd voor de restaurants en de industrie. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
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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 11/04/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,02 7,74 +0,02 8,09 +0,28 8,64 +0,26 9,16

72,5 +0,02 6,5 +0,02 6,85 +0,28 7,4 +0,26 7,92

67,5 +0,03 6,15 +0,03 6,7 +0,30 7,32 +0,24 7,91

62,5 +0,03 5,79 +0,03 6,44 +0,32 7,18 +0,23 7,64

57,5 +0,04 5,36 +0,04 6,01 +0,34 6,7 +0,24 7,04

52,5 +0,04 4,76 +0,04 5,36 +0,36 5,48 +0,27 5,64

47,5 +0,04 4,18 +0,04 4,53 +0,37 4,91 +0,30 4,89

42,5 +0,04 3,7 +0,04 4,05 +0,33 4,39 +0,26 4,37

XL 8,44 8,79 9,34 9,86

L 6,85 7,4 8,02 8,61

M 6,06 6,71 7,4 7,74

S 4,68 5,03 5,41 5,39

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+0,00 0,00

week 13: 0,86 // week 14: 0,86 // week 15: 0,85

+0,00 0,87 0,89 0,87 0,89

-0,05 1,90 1,85

0,02 0,00

+0,00 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 5 april markt van 12 april

-0,03 0,44 0,46 0,41 0,43

0,07 0,09

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week14.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

