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Agenda 
 3 mei – 4 mei – 8 mei: Informatiesessies AB-register Pluimvee. Start om 19u30, resp. in Bocholt, 

Beervelde en Malle. Klik op de locatie voor meer info. 

 17 mei – 18 mei: Het Pluimveesymposium te Eersel (Nederland). Op de eerste dag staat de 

legsector centraal (programma leg). Op de tweede dag staat de vleessector centraal (programma 

vlees). Dit jaar wordt er vanuit West- en Oost-Vlaanderen ook een bus ingelegd. U kan dit aanvinken 

bij uw inschrijving. 

 6 juni – 9 juni: Studiemiddag vleeskuikenhouderij, resp. in Geel en in Tielt. Het Proefbedrijf 

Pluimveehouderij organiseert samen met het Praktijkcentrum Pluimvee een studiemiddag rond de 

vleeskuikenhouderij. Inschrijven is verplicht. Meer informatie en het programma kan u hier vinden.  

 

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

VLAM dient promotieprojecten in voor zowel pluimvee als konijn 
Ook dit jaar heeft VLAM een 12-tal projecten ingediend om hiervoor Europese cofinanciering te verkrijgen. 
Vorig jaar nog werden 6 projecten goedgekeurd. Dit jaar werd ook een project ingediend voor pluimvee en 
voor konijn. Het is nu wachten op de goedkeuring ervan. 
Voor konijn gaat het om een gezamenlijke consumentencampagne in België en Nederland om het verbruik 
van konijnenvlees op te krikken in beide landen. Daarbij zal gefocust worden op de nutritionele kwaliteiten 
en de bereidingsmogelijkheden van konijn én zal de consument ook duidelijk geïnformeerd worden over 
parkkonijnen. Dit project zou 3 jaar lopen en een cofinanciering van 70% van de EU verkrijgen. 
 
Voor Europese vleeswaren en Europees pluimveevlees werd een project ingediend ter promotie in Oost- 
en West-Afrika en het Midden-Oosten. Oost-Afrika is een markt die nog grotendeels onbewerkt is, maar 
die een groot potentieel vormt voor Europese exporteurs. In West-Afrika zijn er nu al reeds exporteurs 
actief, maar kan een ruimere prospectie gebeuren en kan dit zo leiden tot een groter marktaandeel. Dit 
project zou 2 jaar lopen en voor 80% door de EU gecofinancierd worden. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLAM) 
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BEMEFA wordt BFA 
De beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten (BEMEFA) krijgt een nieuwe, internationaal gerichte 
naam, nl. Belgian Feed Association (BFA). Door deze nieuwe naam wil de vereniging zijn sleutelrol 
benadrukken die het speelt op het internationale forum op gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en 
antibioticagebruik. BFA heeft nog steeds als missie om de belangen van zijn leden te behartigen en te 
streven naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een duurzame diervoederproductie. Ze 
blijven ook volop inzetten om de 50% reductie van antibioticagebruik via gemedicineerde voeders te 
behalen tegen eind 2017. Eind 2016 werd er reeds een reductie van 36% bereikt t.o.v. referentiejaar 2011. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Bemefa) 
 
 

Polen sterkste groeier in EU-pluimveevleesproductie in 2017 
Uit de prognose die de Europese Commissie heeft opgesteld voor 2017, blijkt dat de totale Europese 
pluimveevleesproductie dit jaar zal stijgen met 3%. Voor Polen wordt zelfs een groei van 17% verwacht tot 
een productie van 2,709 miljoen ton. De totale Europese productie in 2017 wordt geschat op zo’n 15,1 
miljoen ton. De groei zit vooral bij de vleeskuikens; in mindere mate bij de kalkoenen. Ook dit jaar wordt er 
aangenomen dat de Europese eendenvleesproductie verder zal dalen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Europese Commissie) 
 
 

Minder Duitse vrije uitloop-eieren… op 1 deelstaat na 
Het marktbureau Eier & Geflügel meldt dat er in februari 2017 zo’n 99 miljoen stuks vrije uitloop-eieren 
geproduceerd werden in Duitsland; een daling van 43%. Deze daling heeft uiteraard te maken met de 
ophokplicht in het kader van AI en het verlies van de status van vrije uitloop. De deelstaat Baden-
Württemberg vertoonde echter heel andere resultaten: daar steeg de productie met 3,4% tot ruim 10 
miljoen eieren. Niet toevallig was het deze deelstaat die de ophokplicht omzeilde door de kippen 1 dag 
buiten te laten. Doordat de vrije uitloop-eieren na 12 weken ophok als scharreleieren gestempeld moesten 
worden, steeg het aantal Duitse scharreleieren met 8,5% in februari tot een dikke 670 miljoen eieren. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: MEG) 
 
 

26% minder leghennen in Zuid-Korea door AI 
Zuid-Korea werd deze winter zwaar getroffen door uitbraken van vogelgriep. In totaal werd meer dan 37,8 
miljoen pluimvee geruimd om de verspreiding van het hoogpathogene vogelgriepvirus onder controle te 
krijgen. Een groot deel hiervan zijn leghennen waardoor hun aantal op 1 maart uitkwam op 51,6 miljoen 
dieren; een daling met maar liefst 26%.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
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Overname van de inhoud is toegelaten mits bronvermelding. 
 

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 02/05/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,07 7,01 -0,02 7,41 -0,18 8,08 -0,13 8,73

72,5 -0,07 5,77 -0,02 6,17 -0,18 6,84 -0,13 7,49

67,5 -0,09 5,42 -0,04 6,02 -0,20 6,61 -0,14 7,38

62,5 -0,10 5,07 -0,05 5,77 -0,20 6,35 -0,13 7,03

57,5 -0,11 4,69 -0,06 5,39 -0,18 5,9 -0,11 6,45

52,5 -0,08 4,27 -0,03 4,92 -0,08 5 -0,04 5,32

47,5 -0,05 3,83 +0,00 4,23 -0,01 4,41 +0,01 4,55

42,5 -0,05 3,38 +0,00 3,78 +0,00 3,92 +0,00 4,04

XL 7,71 8,11 8,78 9,43

L 6,12 6,72 7,31 8,08

M 5,39 6,09 6,6 7,15

S 4,33 4,73 4,91 5,05

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 26 april markt van 3 mei

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

0,07 0,09

0,02+0,00 0,00

week 16: 0,85 // week 17: 0,86 // week 18: 0,86

-0,01 0,87 0,89 0,86 0,88

-0,05 1,67 1,62

0,02 0,00

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week17.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

