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Agenda 
 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

Hevige stalbrand velt 26.000 kippen in Oud-Turnhout 
Deze nacht was er een uitslaande brand op een kippenboerderij op de Lage Mierdseweg in Oud-Turnhout. 
26.000 kippen gingen daarbij verloren. Een tweede stal vatte vuur doordat de vlammen oversloegen op 
een petroleumvat. Ook een ladderwagen van de brandweer ging mee in vlammen op. De oorzaak van de 
brand is voorlopig nog onbekend. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: De Standaard) 
 
 

Uitstootdoelstellingen goedgekeurd door milieucommissie Europees Parlement 
Gisteren werden nieuwe nationale doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen 
goedgekeurd door de milieucommissie van het Europees Parlement. Voor België komt het erop neer dat 
de uitstoot tegen 2030 met 35% moet gereduceerd zijn t.o.v. 2005. Wanneer deze tekst binnen 2 weken 
ook wordt gestemd door het voltallige Europese Parlement, wordt deze doelstelling bindend. 
 
Europa beloofde op de klimaattop in Parijs om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40% te 
reduceren t.o.v. 1990. Deels wordt hier gerekend op het Europese systeem van de handel in 
emissierechten, maar sectoren zoals landbouw, transport en de bouw- of afvalsector zitten hierin niet 
vervat. Zij moeten hun uitstoot met 30% laten dalen t.o.v. 2005. Om dit te bereiken worden er voor alle 
lidstaten afzonderlijk doelstellingen uitgewerkt waarbij rijkere landen ambitieuzer moeten zijn dan arme 
landen. Voor België komt dit dus neer op een daling van 35%. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT) 
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Aanpassing Europese importquota pluimveevlees  
De Europese Unie had het grootste deel van het quotum voor import tegen een verlaagd tarief opnieuw 
verdeeld over Brazilië en Thailand, de twee landen die het meest pluimveevlees naar de EU exporteren. 
China voelde zich benadeeld bij deze situatie en trok met zijn klacht naar Wereldhandelsorganisatie WTO. 
Die gaven China gelijk omdat de EU er bij de verdeling geen rekening mee had gehouden dat China lange 
tijd geen pluimveeproducten mocht brengen naar de EU omwille van vogelgriep. De Europese Unie legt 
zich bij het besluit van de WTO neer en gaat onderhandelen met China over hoe dit gewijzigd kan worden.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Europese Unie heft AI-gerelateerd importverbod op voor Oekraïne 
Na enkele uitbraken van hoogpathogene AI in Oekraïne werden er beperkingen opgelegd aan de import 
van pluimveeproducten uit Oekraïne. Slechts enkele beperkingen voor bepaalde regio’s blijven behouden. 
De laatste AI-uitbraak in Oekraïne dateert van februari. Avangard, de grootste eierproducent, haalt aan dat 
AI de prijzen van de eieren scherp heeft doen dalen. De gemiddelde retailprijs voor 10 eieren bedraagt 
momenteel zo’n $0,22 terwijl de productiekost $0,53 bedraagt. Oekraïne vreest dat deze lage prijzen 
minstens tot oktober zouden kunnen aanhouden.  
 
De Oekraïense export van pluimveevlees lijkt dan weer op te bloeien. De grootste producent en exporteur 
MHP wil zijn export met 10% verhogen van 190.000 ton in 2016 tot zo’n 209.000 ton in 2017. In het eerste 
kwartaal van 2017 exporteerden ze reeds 49.150 ton pluimveevlees; een stijging van 60% t.o.v. dezelfde 
periode vorig jaar.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
 
 

Daling in antibioticagebruik bij Nederlandse vleeskuikens 
Vorig jaar is het antibioticagebruik in de Nederlandse vleeskuikenhouderij gedaald met 30,1% (van 14,59 
naar 10,19 dierdagdoseringen) ten opzichte van 2015. In de kalkoenhouderij daalde het gebruik met 
26,5%. De sterke daling is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat er meer trager groeiende rassen 
worden gehouden in Nederland. Sinds 2009 is er in de vleeskuikensector een daling gerealiseerd van 
72%, aldus de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).  
 
Wel opmerkelijk is dat het aandeel van tweede keus antibiotica bij vleeskuikens en kalkoenen steeg. Dit is 
toch wel belangrijk als het gaat om de ontwikkeling van resistentie. Vaak zetten dierenartsen het tweede 
keus middel amoxicilline in bij pootproblemen als gevolg van enterococcen. Ze doen dit omdat amoxicilline 
in de praktijk veel beter werkt dan het eerste keus middel doxycycline.  
(Tekst: Pluimvee – bron: Pluimveeweb) 
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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. 
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De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
Andere marktoverzichten staan op onze website  

Prijzen voor 30/05/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,05 7,04 +0,05 7,44 +0,15 8,38 +0,22 9,36

72,5 +0,05 5,8 +0,05 6,2 +0,15 7,14 +0,22 8,12

67,5 +0,05 5,43 +0,05 6,03 +0,13 6,89 +0,22 7,96

62,5 +0,04 5,05 +0,04 5,75 +0,12 6,61 +0,19 7,54

57,5 +0,04 4,67 +0,04 5,37 +0,10 6,16 +0,18 6,9

52,5 +0,04 4,28 +0,04 4,93 +0,08 5,29 +0,15 5,66

47,5 +0,05 3,88 +0,05 4,28 +0,07 4,73 +0,10 4,81

42,5 +0,04 3,42 +0,04 3,82 +0,06 4,2 +0,09 4,28

XL 7,74 8,14 9,08 10,06

L 6,13 6,73 7,59 8,66

M 5,37 6,07 6,86 7,6

S 4,38 4,78 5,23 5,31

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 0,08 0,10

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 24 mei markt van 31 mei

-0,01 0,40 0,42 0,39 0,41

0,08 0,10

0,03+0,00 0,01

week 20: 0,85 // week 21: 0,86 // week 22: 0,86

+0,01 0,87 0,89 0,88 0,90

-0,05 1,45 1,40

0,03 0,01

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week21.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

