
   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

 

 

 

 

Agenda 
 9 juni: Studiemiddag vleeskuikenhouderij 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

Export broedeieren naar Rusland bedreigd 
In Rusland werd door de overheid alles op alles gezet om Rusland tegen 2020 zelfvoorzienend te maken 
voor de landbouwproducten. Dit lijkt alvast goed te werken voor het pluimveevlees waarbij Rusland op dit 
moment al een netto-exporteur is geworden. Nu richt het ook zijn pijlen op de broedeierenmarkt. Tot nog 
toe importeerde Rusland zeer veel broedeieren uit België en Nederland. Maar nu zouden ze dit ook in 
eigen handen willen nemen.  
 
Russische pluimvee-integraties gaan steeds meer zelf hun moederdieren houden voor de productie van 
de broedeieren of ze kopen ze in Rusland zelf. Voor hun is dit op termijn een goedkopere manier dan deze 
in te voeren uit landen als België en Nederland. Het gevaar bestaat dan ook dat onze broedeieren in de 
toekomst minder en minder richting Rusland zullen kunnen gaan.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 

 
Correcties reportage rond kip in Eén-programma ‘Over eten’ 
Vorige week zond Eén in zijn informatieve programma ‘Over eten’ een reportage uit waarbij ingegaan werd 
op de verschillen tussen de standaardkip en de biokip. Hierbij werden toch enkele foutieve uitspraken 
gedaan rond onze standaardkip, waarop wij gereageerd hebben naar de redactie van het programma. Zo 
werd er o.a. gezegd dat er 25 standaardkippen op 1m² werden gehuisvest tot ze slachtrijp zijn wat 
uiteraard niet klopt. Ook het feit dat er verschillende rassen worden gebruikt voor de standaard- en de bio-
kip werd niet sterk benadrukt. Naar de niet-wetende consument werd het verhaal gebracht alsof de 
kuikentjes ‘gedoemd’ werden tot een standaardkip of het ‘geluk’ hadden om een biokip te mogen zijn. In 
werkelijkheid gaat het om 2 sterk verschillende genetische rassen met hun eigen capaciteiten.  
(Tekst: Pluimvee) 
 

7 juni 2017 

Nr. 23 – week 23 

Markten week 23 tov week 22 

Extra zware soep = 

Half zware soep = 

Lichte soep = 

Vleeskippen = 

ABC = 

Konijnen = 

Verrijkte kooi-eieren  +/= 

Scharreleieren  +/- 
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Oproepen deelname focusgroep en demoproject Proefbedrijf 
Volgende week dinsdag (13 juni) organiseert het Proefbedrijf Pluimveehouderij een eerste focusgroep 
rond onbehandelde snavels in Geel. In deze eerste bijeenkomst wordt de opfok besproken, de overgang 
van de opfok naar de legstal en de periode van de start van de leg naar de legpiek toe. Deze bijeenkomst 
start om 13.30 op het Proefbedrijf in Geel. Indien je een pluimveehouder bent die reeds onbehandelde 
snavels heeft opgezet, of wilt opzetten en je wil ervaringen uitwisselen, problemen aankaarten en naar 
oplossingen zoeken, dan is deze focusgroep zeker iets voor u. Voor meer informatie en om u op te geven 
voor deelname, kan je hier klikken.  
 
Het Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel zoekt vleeskuikenhouders om mee te werken aan het 
demonstratieproject ‘Gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleeskuikens’. Hierbij zal bij 4 
vleeskuikenhouders de eYenamic (een beeldtechnologie van Fancom voor het monitoren van 
vleeskuikens) gratis in de stal geïnstalleerd worden. Na afloop van het project blijft dit ook in de stal 
hangen. Door uw deelname aan dit project kan u ervaring opdoen met de precisieveehouderijtechniek en 
kan u uw ervaringen delen met andere landbouwers. Meer informatie en de voorwaarden voor deelname 
kan u hier vinden.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Proefbedrijf Pluimveehouderij) 
 
 

2 Sisters Food Group sluit eenheid in Verenigd Koninkrijk 
Op 23 juni zal de 2 Sisters Food Group zijn eenheid sluiten in Smethwick, West Midlands. De eenheid 
wordt gezien als verouderd en er zijn zeer veel uitdagingen om aan de standaarden te voldoen die 
opgelegd worden door zowel het bedrijf als door de consument. Zo’n 630 werknemers worden getroffen 
door de sluiting. Voor 290 onder hen zou het mogelijk zijn om ze elders in te zetten. De 2 Sisters Food 
Group is een van Groot-Brittanniës grootste voedselproducenten. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor 
ongeveer 1/3 van alle pluimveeproducten die in het Verenigd Koninkrijk geconsumeerd worden. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgnet) 
 
 

Inhoud juni-nummer Pluimvee 
 Standpunt van de voorzitter: De consument ziet door de bomen het bos niet meer 

 Wat stallucht wel en niet doet met de gezondheid van de omwonenden  

 Buizenverwarming erkend in Nederland met zeer lage ammoniakemissiefactor 

 Vlaamse Producenten Organisatie Legkippenhouders ontvangt EU-parlementslid Hilde Vautmans 

 Twee bedrijfsreportages  

 Verslag Pluimveesymposium te Eersel   

 Activiteitenrapport DG: Gebruik van kritische antibiotica streng beperken 

 Jamaica broilers: een Caraïbisch succesverhaal 

 Genotypering als hulpmiddel bij aanpak salmonella op pluimveebedrijf 

 De gebruikelijke rubrieken: juridische info, marktinfo en kort nieuws  

 

  

http://pluimvee.be/files/2017-06-07%20uitnodiging%20eerste%20focusgroep%20onbehandelde%20snavels.pdf
http://pluimvee.be/files/2017-06-07%20Oproep%20demoproject%20precisieveehouderij%20Geel.pdf
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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) 
 

 
 

PLUIMVEEMARKT 

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

Prijzen voor 06/06/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,05 7,09 +0,00 7,44 +0,08 8,46 +0,04 9,4

72,5 +0,05 5,85 +0,00 6,2 +0,08 7,22 +0,04 8,16

67,5 +0,05 5,48 +0,00 6,03 +0,07 6,96 +0,04 8

62,5 +0,05 5,1 +0,00 5,75 +0,06 6,67 +0,04 7,58

57,5 +0,06 4,73 +0,01 5,38 +0,05 6,21 +0,04 6,94

52,5 +0,06 4,34 +0,01 4,94 +0,05 5,34 +0,05 5,71

47,5 +0,06 3,94 +0,01 4,29 -0,17 4,56 -0,25 4,56

42,5 +0,07 3,49 +0,02 3,84 -0,18 4,02 -0,26 4,02

XL 7,79 8,14 9,16 10,1

L 6,18 6,73 7,66 8,7

M 5,43 6,08 6,91 7,64

S 4,44 4,79 5,06 5,06

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 )

0,03+0,00 0,01

week 21: 0,86 // week 22: 0,86 // week 23: 0,86

+0,00 0,88 0,90 0,88 0,90

+0,00 1,40 1,40

0,03 0,01

+0,00 0,08 0,10

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 31 mei markt van 7 juni

+0,00 0,39 0,41 0,39 0,41

0,08 0,10

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

