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Agenda 
 12-15 januari: Agriflanders in Flanders Expo te Gent. Kom ons bezoeken op stand 1673! 

 14 februari: Studievergadering West-Vlaanderen. Start om 13u30 in Roeselare. Meer informatie en 

het programma vindt u hier.  

 

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 Hilde De Wachter voor meer info en reservaties: 

advertenties@pluimvee.be of +32 (0)13 29 46 04

Samenvatting vogelgriep afgelopen week 
België 
De situatie in België blijft onveranderd. Tot op heden zijn er in ons land dus nog geen besmettingen met 
vogelgriep gemeld (noch op bedrijven, noch bij wilde vogels). Het blijft van belang om de opgelegde 
maatregelen en de bioveiligheid op het bedrijf strikt na te leven. Op die manier hopen we gespaard te 
blijven van het virus! 
 
Nederland en Hongarije 
Situatie lijkt zich te stabiliseren.  
 
Frankrijk 
Telt intussen al 109 uitbraken op bedrijven (zowel commercieel als hobby). In Frankrijk is men begonnen 
met het preventief ruimen van ongeveer 800.000 eenden en ganzen in de 3 zwaarst getroffen zones in 
Gers, Landes en Hautes-Pyrénées. Het gaat hierbij om de dieren van alle gavagebedrijven (afmest) met 
buitenbeloop in deze zones. De eenden en ganzen worden vaak buiten gehouden omdat dit een vereiste 
is voor de kwaliteitscertificering van foie gras. De overheid hoopt de ruiming afgerond te hebben tegen 20 
januari. 
 
Duitsland 
Opnieuw 2 uitbraken gemeld op professionele bedrijven: op een legbedrijf in Sachsen-Anhalt (Midden-
Duitsland) en op een kalkoenenhouderij in het district Oldenburg in de regio Niedersachsen. In Oldenburg 
betreft het al de zesde uitbraak op enkele weken tijd.  
 
Verenigd Koninkrijk 
Derde uitbraak; deze keer in North-Yorkshire. Het gaat ook hier om een hobbyhouderij met buitenbeloop. 
Overal in het land duiken wel nog steeds besmette wilde vogels op. 
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Zowel in Tsjechië, Polen, Bulgarije en Slovakije werden ook nieuwe uitbraken vastgesteld. 
 
In de Verenigde Staten, meer bepaald in Montana, is gisteren het eerste geval van vogelgriep in 2017 
ontdekt bij een wilde eend. Het gaat om de H5N2-variant waarmee ze in 2014 en 2015 ook te maken 
hadden. 
 
De Europese situatie kan u grafisch bekijken op deze kaart voor de uitbraken bij pluimvee, en op deze 
kaart voor de uitbraken bij wilde vogels (bron: ADNS). Het FAVV heeft maandag de tabel aangevuld, 
waarin de Europese situatie tot dan is samengevat (maar moet dus dagelijks worden aangevuld). De 
cijfers over het aantal getroffen commerciële bedrijven en hobbyhouderijen zijn indicatief, in die zin dat de 
grens tussen beide arbitrair gelegd is op 1.000 dieren.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV, Franse Overheid) 
 
 

Marekvirus op Nederlandse braadkippenbedrijven in 2016 
De Nederlandse Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) meldde een aantal gevallen van Marek bij 
Nederlandse vleeskuikens in 2016. Het is niet precies gezegd om hoeveel gevallen het ging en waar deze 
gesitueerd waren. Behandeling van de ziekte is niet mogelijk en dus ligt de focus op preventie. Daarbij 
wordt vooral gekeken naar een goede reiniging en ontsmetting van de stal want ondanks het feit dat er 
een vaccin bestaat, wordt er normaal niet gevaccineerd bij West-Europese vleeskuikens. Toch is het 
eerder uitzonderlijk dat de ziekte uitbreekt bij vleeskuikens. Het is dan ook vooral bij de traaggroeiers die 
langer dan 42 dagen aangehouden worden dat men rekening moet houden met klinische verschijnselen.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: GD) 
 
 

Lager mycotoxinegehalte in maïs in 2016 
Uit de jaarlijkse monitoring die BEMEFA (beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten) uitvoert in 
samenwerking met Synagra (beroepsvereniging van graanhandelaars) blijkt dat er in de lagere maïs-
productie van 2016 een lager gehalte aanwezig is aan mycotoxines. De monitoring is gericht op de 
aanwezigheid van mycotoxines in maïs, onmiddellijk na de oogst. Mycotoxines zijn giftige stoffen die door 
schimmels worden geproduceerd en in bijna alle graansoorten voorkomen. Door de gunstige 
weersomstandigheden tijdens de bloei en de afrijping van de maïs werd er een geringe contaminatie met 
mycotoxines gezien voor wat betreft maïs; dit in tegenstelling tot de strogranen. In maïs zijn er in 2016 
geen overschrijdingen, maar waakzaamheid blijft steeds aan de orde. Yvan Dejaegher van BEMEFA roept 
op om alert te blijven voor OTA (stockage-mycotoxine): “Goede opslagpraktijken, voldoende afkoeling en 
ventilatie na droging blijven dan ook belangrijk”. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: persbericht BEMEFA) 
 
 

Kippen slimmer dan gedacht 
Onderzoekers hebben ontdekt dat kippen wel degelijk even complex zijn als andere dieren op emotioneel, 
sociaal en cognitief gebied. Dat staat te lezen in het tijdschrift ‘Animal Cognition’. Uit het onderzoek bleek 
dat kippen hun plaats in de pikorde kennen en dat ze kunnen redeneren door deductie; iets wat mensen 
pas op de leeftijd van 7 jaar doen. Ze hebben besef van tijdsintervallen en zouden zelfs kunnen 
anticiperen op toekomstige gebeurtenissen. Ze zijn ook in staat tot zelfcontrole als er nadien een grotere 
beloning wacht.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Farmers Weekly) 
 
 

Bezoek ons op Agriflanders! 
Morgen gaat de 4-daagse landbouwbeurs Agriflanders opnieuw van start in Flanders-Expo te Gent. U kan 
ons een bezoekje brengen in hal 1 (standnummer 1673). Elke dag van 10 tot 19u bent u er van harte 
welkom voor een babbel, gecombineerd met een hapje en een drankje! 
(Tekst: Pluimvee) 
 

http://pluimvee.be/files/2017-01-09%20ADNS%20pluimvee.png
http://pluimvee.be/files/2017-01-09%20ADNS%20wild.png
http://pluimvee.be/files/2017-01-09%20Overzicht%20AI%20FAVV.pdf
http://www.agriflanders.be/
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Oproep Pluimveesymposium 
Zoals eerder reeds vermeld vindt op 17 en 18 mei een nieuwe editie plaats van het Pluimveesymposium in 
Eersel (net over de grens in Nederland). Dit jaar zou er vanuit Vlaanderen ook een bus worden ingelegd. 
U zal tijdig geïnformeerd worden om hiervoor in te schrijven. Het thema waarrond het dit jaar zal draaien 
is: “Ken uw tegenstanders”. Ook de Landsbond is betrokken bij de organisatie van dit symposium. Om 
meer betrokkenheid te krijgen met de pluimveehouders wordt dit jaar een oproep gedaan tot mogelijke 
sprekers/ discussiepanels die u interessant zou vinden. Met wie zou u graag in discussie gaan? Wat is 
een interessant onderwerp voor u zodat u uw bedrijf er beter tegen kan wapenen? Vul uw ideeën zeker in 
op dit formulier zodat het een topeditie kan worden! 
Vergeet ook niet dat er dit jaar opnieuw zowel voor leg als voor vlees een innovatieprijs wordt uitgereikt. U 
kan zich nog kandidaat stellen tot 20 maart via deze link. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Het Pluimveesymposium) 
 
 
 
 

  

https://www.pluimveeweb.nl/artikelen/2017/01/ken-uw-tegenstanders/?utm_source=Pluimvee&utm_campaign=dbf10fbf64-Week_01_donderdag_Pluimveeweb_nl_1_3_2017&utm_medium=email&utm_term=0_c74928bed4-dbf10fbf64-106909449
https://www.pluimveeweb.nl/algemeen/symposium/innovatieprijs/
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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 10/01/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,47 6,73 -0,57 7,08 -0,36 7,5 -0,39 8,35

72,5 -0,47 5,49 -0,57 5,84 -0,36 6,26 -0,39 7,11

67,5 -0,42 5,1 -0,47 5,7 -0,33 6,08 -0,37 6,97

62,5 -0,37 4,7 -0,52 5,4 -0,29 5,86 -0,33 6,59

57,5 -0,32 4,28 -0,47 4,98 -0,24 5,43 -0,28 5,97

52,5 -0,27 3,81 -0,42 4,46 -0,20 4,46 -0,22 4,73

47,5 -0,22 3,36 -0,32 3,71 -0,32 3,76 -0,32 3,81

42,5 -0,19 2,96 -0,29 3,31 -0,29 3,36 -0,29 3,41

XL 7,43 7,78 8,2 9,05

L 5,8 6,4 6,78 7,67

M 4,98 5,68 6,13 6,67

S 3,86 4,21 4,26 4,31

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+0,02 -0,04

week 52: 0,83 // week 1: 0,83 // week 2: 0,84

+0,00 0,84 0,86 0,84 0,86

-0,10 2,20 2,10

-0,02 -0,02

+0,02 0,03 0,05

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 4 januari markt van 11 januari

+0,04 0,26 0,28 0,30 0,32

0,05 0,07

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week1.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

