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Agenda 
 19 april – 24 april – 3 mei – 4 mei – 8 mei: Informatiesessies AB-register Pluimvee. Start om 

19u30, resp. in Gembloux, Roeselare, Bocholt, Beervelde en Malle. Klik op de locatie voor meer info. 

 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

Vandaag laatste dag ophokplicht! 
Vandaag is de laatste dag in België van de periode van verhoogd risico voor vogelgriep. Er komt geen 
nieuwe verlenging van de maatregelen gezien de verbetering van de toestand de afgelopen weken. Vanaf 
morgen, donderdag 20 april, zijn er geen bijkomende maatregelen van toepassing en is het buitenbeloop 
van pluimvee opnieuw mogelijk. Er wordt vanaf dan teruggegrepen naar het pakket voorzorgsmaatregelen 
die het ganse jaar door van toepassing zijn. Deze maatregelen kan u terugvinden op de site van het 
FAVV. 
 
Het FAVV vraagt wel nog steeds de blijvende aandacht voor contacten met gebieden elders in de EU, 
waar de afgelopen weken nog uitbraken zijn geweest; in het bijzonder Niedersachsen in Duitsland en het 
zuidwesten van Frankrijk. Hierbij geldt nog steeds de 4-dagen regel. Op deze kaart vindt u nog de 
besmettingen bij de wilde vogels van de afgelopen 3 weken; en op deze kaart deze van de besmettingen 
bij pluimvee (rood) en gevangen gehouden vogels (blauw). Ook een overzichtstabel werd opgesteld. Klik 
hier voor het integrale persbericht. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
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Wereldwijde productie pluimveevlees stijgt met 1% in 2017 
In een prognose voor 2017 gaat de Amerikaanse USDA uit van een stijging in de pluimveevleesproductie 
van 1% ten opzichte van vorig jaar. In totaal gaat het over zo’n 89,5 miljoen ton pluimveevlees. Brazilië, 
dat na de Verenigde Staten de grootste pluimveevleesproducent is, zal zijn productie dit jaar met 4% zien 
stijgen. Andere groeiers (zij het dan in mindere mate) zijn de USA, de Europese Unie en India.  
 
Door de tekorten aan ouderdieren, stevent China opnieuw af op een sterke productiedaling in 2017. 
Geschat wordt dat deze 11% zal bedragen, na de eerdere daling van 8% in 2016. Om aan zijn behoeften 
te voldoen, is China dus genoodzaakt om meer te importeren, en daar profiteert vooral Brazilië (dat nog 
steeds hoogpathogene AI-vrije status heeft) van.  
 
Wat de export betreft, verwacht de USDA vooral van Brazilië een enorme groei van 10%. Voor de 
Europese export ziet het er wat minder goed uit. Hier verwacht de USDA een daling van 8% door allerlei 
handelsrestricties na de recente vogelgriepuitbraken. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Informatiesessies AB-register Belplume 
Belplume is reeds enige tijd bezig met het programmeren van de uitbreiding van het AB-Register naar 
pluimvee. Vanaf 15 mei zal AB-Register pluimvee operationeel zijn en dienen alle Belplume-deelnemers 
vanaf dan ook deel te nemen aan het systeem. Concreet zal het de bedrijfsdierenarts zijn die de gegevens 
over antibiotica zal ingeven en de broeiers zullen de rondes opstarten. Om een en ander te verduidelijken 
zal Belplume een aantal infosessies organiseren voor de broeiers, dierenartsen en pluimveehouders.  
 
Volgende data zijn gepland: de vergaderingen starten telkens om 19.30 u  
• 19 april 2017: Agro bio Tech, Passage des Déportés 2 te Gembloux  
• 24 april 2017: Reo Veiling, Oostnieuwkerksesteenweg 101 te Roeselare  
• 3 mei 2017: Parochiehuis, Kerkplein 11 te Bocholt  
• 4 mei 2017: Zaal Breughel, Beerveldsebaan 32 te Beervelde  
• 8 mei 2017: Vormingscentrum Malle, Smekensstraat 61 te Malle  
 
Iedereen is van harte welkom. Voorafgaand aan de vergaderingen voor de pluimveehouders in Roeselare 
en Malle worden de dierenartsen (om 16u) uitgenodigd voor hun informatievergadering. Ook voor de 
broeiers is er een aparte vergadering ingepland. Zij ontvingen een afzonderlijke uitnodiging. 
 
 

Bijna 2 miljard mensen hangen af van geïmporteerd voedsel 
Uit een onderzoek van een Finse Universiteit is gebleken dat ongeveer 1,4 miljard mensen afhankelijk is 
geworden van import om in hun voedselbevoorrading te voorzien. Daarbovenop komen nog zo’n 460 
miljoen mensen die leven in gebieden waar de verhoogde import onvoldoende is om het gebrek aan de 
eigen voedselproductie te compenseren.  
 
De onderzoekers vonden het soms frappant dat de mensen zich niet bewust leken van het feit dat ze in 
sommige gevallen gekozen hadden om afhankelijk te worden van import in plaats van de investeren in de 
eigen lokale productie. Het internationale voedselsysteem is nu eenmaal zeer gevoelig en prijs- en 
productieschommelingen kunnen grote gevolgen hebben, zeker voor de armere landen die van de import 
afhangen. Volgens de onderzoekers zijn er zeker in sub-Sahara Afrika en India mogelijkheden om een 
duurzame voedselproductie te bekomen door een efficiënter gebruik van nutriënten en door betere 
irrigatiesystemen.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite) 
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EIERPRIJZEN MARKT KRUISHOUTEM(bron: www.kruishoutem.be) 
 

 

PLUIMVEEMARKT 

 
 
 
De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
Andere marktoverzichten staan op onze website  

Prijzen voor 18/04/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,23 7,51 -0,23 7,86 +0,00 8,64 +0,00 9,16

72,5 -0,23 6,27 -0,23 6,62 +0,00 7,4 +0,00 7,92

67,5 -0,23 5,92 -0,23 6,47 +0,00 7,32 -0,01 7,9

62,5 -0,23 5,56 -0,23 6,21 -0,06 7,12 -0,06 7,58

57,5 -0,21 5,15 -0,21 5,8 -0,08 6,62 -0,08 6,96

52,5 -0,18 4,58 -0,18 5,18 -0,06 5,42 -0,03 5,61

47,5 -0,14 4,04 -0,14 4,39 -0,31 4,6 -0,22 4,67

42,5 -0,13 3,57 -0,13 3,92 -0,31 4,08 -0,22 4,15

XL 8,21 8,56 9,34 9,86

L 6,62 7,17 8,02 8,6

M 5,85 6,5 7,32 7,66

S 4,54 4,89 5,1 5,17

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 )

+0,00 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 12 april markt van 19 april

+0,00 0,41 0,43 0,41 0,43

0,07 0,09

0,02+0,00 0,00

week 14: 0,86 // week 15: 0,85 // week 16: 0,85

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

-0,10 1,85 1,75

0,02 0,00

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
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