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Agenda 
 12 tot 15 september: Space te Rennes (FR). Meer informatie vindt u hier.  

 12 september – 21 september – 26 september – 17 oktober – 26 oktober: Opleidingscursus 

braadkippenhouders door Proefbedrijf Pluimveehouderij in resp. Geel, Roeselare, Beervelde, 

Bocholt en Diest. Meer informatie vindt u verder in deze NB of door hier te klikken. 

 

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

Brazilië werkt onvoldoende mee na vleesfraude 
Dit voorjaar werd ontdekt dat er bedorven vlees vanuit Brazilië werd uitgevoerd, ook richting Europa. 
Nadat de Europese Commissie op de hoogte was gesteld van deze vleesfraude, werden een aantal 
maatregelen genomen. Zo werd de controle op de Braziliaanse import opgedreven: alle vleesloten 
moesten fysiek gecontroleerd worden bij aankomst en bij 20% ervan zouden ook microbiologische testen 
moeten gebeuren (in het labo). Eind mei raakten de resultaten bekend van deze testen. Zo werden er 
4416 vleesloten gecontroleerd, op 1105 ervan ook laboratoriumtesten. Er waren 108 ladingen die Europa 
niet mochten binnenkomen, waarbij de meeste (77) door een Salmonellabesmetting van pluimveevlees.  
 
Daarop werden de Braziliaanse controles op de dierlijke producten voor de export naar de EU onder de 
loep genomen. Op de Europese Landbouwraad van deze week werd gesteld dat er toch grote 
bezorgdheden zijn bij hun werkwijze. Volgens de EU wordt er onvoldoende gedaan om de tekortkomingen 
uit de voorgaande audits weg te werken. Er worden nu een aantal aanbevelingen gedaan door 
Eurocommissaris Andriukaitis naar Brazilië toe. Hij wil niet dat er nog nieuwe bedrijven bijkomen op de lijst 
voor export naar de EU en hij wil dat álle pluimveevlees, vleesproducten en – bereidingen voor export van 
Brazilië naar de EU systematisch microbiologisch gecontroleerd worden. Deze goederen moeten dan 
vergezeld zijn van een certificaat waarin staat dat ze onderzocht zijn en geanalyseerd werden op 
Salmonella en dat ze in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving. In tussentijd blijven de 
verhoogde controles op de Braziliaanse import onverminderd van kracht. De Commissie belooft om de 
situatie op de voet te volgen en de lidstaten regelmatig te informeren over de ontwikkelingen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Europese Landbouwraad)  
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Wereldwijde pluimveevleesproductie stijgt slechts lichtjes door AI 
Door de vele uitbraken van hoogpathogene vogelgriep verwacht de Wereldvoedselorganisatie (FAO) dit 
jaar slechts een lichte stijging in de pluimveevleesproductie van 0,4% tot zo’n 117,7 miljoen ton. Vooral 
China ligt aan de oorzaak van deze kleine stijging. In dat land daalt de pluimveevleesproductie voor het 
tweede jaar op rij sterk. Er wordt verwacht dat zij dit jaar 10% minder zullen produceren dan vorig jaar om 
zo op het laagste niveau te komen sinds 2007. Dit heeft alles te maken met de beperkte invoer van 
genetisch materiaal doordat er restricties werden opgelegd aan de Verenigde Staten en Frankrijk na 
uitbraken van vogelgriep. Daardoor is er een serieus tekort aan ouderdieren in China. 
 
De vooruitzichten voor de handel in 2017 zijn dan weer wel positief. Voor pluimveevlees verwacht men 
een toename van 2,9%. Ook daar is China een belangrijke factor. Om aan de vraag te voldoen, zal China 
meer (+4,9%) moeten gaan importeren bij gebrek aan binnenlandse productie. Andere grote afzetmarkten 
worden verwacht in Vietnam, Mexico en Chili. Brazilië, dat de grootste pluimveevleesproducent is ter 
wereld, kan hiervan profiteren want zij hebben nog steeds een vogelgriepvrije status. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAO Food Outlook) 
 
 

Opleidingscursus braadkippenhouders Proefbedrijf 
Houders van vleeskuikens moeten een specifieke opleidingscursus over het welzijn van dieren gevolgd 
hebben. Dat staat in de Europese Richtlijn 2007/43/EG die omgezet werd tot een koninklijk besluit van 13 
juni 2010. Personen die reeds ervaring hadden opgedaan met het verzorgen van vleeskuikens vóór de 
inwerkingtreding van deze richtlijn (dus vóór 30 juni 2010) konden een attest krijgen op basis van ervaring. 
 
De Vlaamse Overheid heeft nu de opdracht gegeven aan het Proefbedrijf Pluimveehouderij om een 
opleidingscursus te voorzien voor braadkippenhouders om dit attest te verwerven. Deze cursus wordt 
gegeven in alle provincies in september of oktober. Voor braadkippenhouders die dit attest nog niet 
hebben, is dit de gelegenheid om het te halen. Braadkippenhouders die dit attest wel al hebben, kunnen 
het zien als een opfrissing van hun kennis en zijn ook welkom. Voor meer informatie omtrent deze cursus, 
de exacte data en de inschrijvingen, kan u hier terecht.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Proefbedrijf Pluimveehouderij) 
 
 

Eieren nog beter dan gedacht voor groei bij jonge kinderen 
Uit een nieuwe studie, uitgevoerd aan de Washington University in St. Louis en gepubliceerd in Pediatrics, 
blijkt dat eieren zorgen voor een significante groeitoename en een daling van slechtere groei (of 
dwerggroei) bij jonge kinderen met maar liefst 47%. Dit is een veel groter effect dan in eerdere studies 
werd vastgesteld. De auteur van de studie benadrukt dat eieren makkelijk te verkrijgen zijn (ook in armere 
landen) en een zeer goede bron zijn van nutriënten voor de groei en de ontwikkeling van jonge kinderen.  
 
Tijdens het onderzoek werd aan kinderen van 6 tot 9 maand elke dag een ei gegeven gedurende 6 
maanden. De eieren zorgden voor toenames in de standaard lengte/leeftijd-curve en in de standaard 
gewicht/leeftijd-curve. Ze zagen 47% minder dwerggroei (of belemmering van de groei) en een afname 
van ondergewicht van 74%.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: The Poultry Site) 
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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 13/06/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,16 6,93 -0,16 7,28 -0,13 8,33 -0,07 9,33

72,5 -0,16 5,69 -0,16 6,04 -0,13 7,09 -0,07 8,09

67,5 -0,17 5,31 -0,17 5,86 -0,12 6,84 -0,07 7,93

62,5 -0,17 4,93 -0,17 5,58 -0,11 6,56 -0,05 7,53

57,5 -0,17 4,56 -0,17 5,21 -0,08 6,13 -0,04 6,9

52,5 -0,12 4,22 -0,12 4,82 -0,03 5,31 -0,01 5,7

47,5 -0,09 3,85 -0,09 4,2 +0,01 4,57 +0,01 4,57

42,5 -0,08 3,41 -0,08 3,76 +0,01 4,03 +0,01 4,03

XL 7,63 7,98 9,03 10,03

L 6,01 6,56 7,54 8,63

M 5,26 5,91 6,83 7,6

S 4,35 4,7 5,07 5,07

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 7 juni markt van 14 juni

+0,03 0,39 0,41 0,42 0,44

0,08 0,10

0,03+0,00 0,01

week 22: 0,86 // week 23: 0,86 // week 24: 0,86

+0,02 0,88 0,90 0,90 0,92

+0,00 1,40 1,40

0,03 0,01

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week23.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

