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Agenda 
 24 juni: VERPLAATST - Opendeur nieuwe broeierij Verhaeghe – Het Anker in Geluwe zal NIET 

doorgaan omwille van de recente uitbraken van vogelgriep. Deze zal verschoven worden naar een 

latere datum.   

 30 juni: Opendeur braadkippenstal bij de familie Vanzurpele in Bekkevoort (Halensebaan 85) van 

13u tot 21u. U kan de uitnodiging hier vinden. Combineer uw bezoek met een of meerdere infosessies. 

 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

Reeds 9 Belgische AI-uitbraken sinds juni 
Gisteren meldden we in onze extra nieuwsbrief dat er een nieuwe uitbraak was van hoogpathogene H5N8-
vogelgriep bij een hobbyhouder in Couvin (Namen). Door deze uitbraak staat de teller in België op 9 (sinds 
1 juni). Ook deze hobbyhouder kocht onlangs pluimvee aan bij een pluimveehandelaar. Dat is de 
constante in deze nieuwe uitbrakengolf. Vandaar ook dat er op dit moment een verbod heerst i.v.m. de 
verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten en dat alle verzamelingen met pluimvee 
(prijskampen, tentoonstellingen en verkopen) verboden zijn.  
 
Doordat er nu sprake is van een verspreiding via contactbesmetting, en dus niet via wilde vogels; wordt er 
momenteel geen algemene ophokplicht ingesteld. Op crisisvergaderingen bij het FAVV werd met de hele 
sector ook overeengekomen om geen nationale standstill in te roepen. De kans bestaat dat er in de 
komende dagen nog meer besmettingen opduiken. Het FAVV roept dan ook alle pluimveehouders, en in 
het bijzonder de particulieren die onlangs hun pluimvee op een markt kochten, extra waakzaam te zijn. 
Wanneer hun pluimvee plots ziek wordt of sterft, wordt hen gevraagd onmiddellijk contact op te nemen 
met de dierenarts.  
 
Wij raden ook iedereen aan om alle bioveiligheidsmaatregelen op het (professionele) bedrijf na te leven. 
Het is ook aangewezen om alle contact met pluimveehandelaars die kippen aan particulieren verkopen te 
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vermijden. Een insleep in de professionele sector moet absoluut vermeden worden. Wie met specifieke 
vragen zit, kan steeds contact opnemen met ons via info@pluimvee.be of via 0496/244.954. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 

Rusland plant eigen pluimveekruising 
Het Russische Federale Agentschap voor wetenschappelijke organisaties (FANO) is momenteel sterk aan 
het werken aan de ontwikkeling van een eerste Russische pluimveekruising, sinds de Sovjettijden. 
Momenteel kan de kip in de Russische supermarkt niet beschouwd worden als een binnenlandse kip, 
gezien de Russische import van het genetische materiaal. Volgens de directeur van FANO, Mikhail 
Katukov, zou deze kruising binnen 10 jaar moeten zorgen voor 40% van de binnenlandse vraag naar 
genetisch materiaal. Hij heeft echter geen details gegeven over productie-eigenschappen voor de kruising 
en wanneer hij verwacht dat deze kip beschikbaar zou zijn voor de Russische pluimveeproducenten.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Poultry World) 
 
 

Lohmann verliest rechtszaak tegen Novogen 
Lohmann had een rechtszaak aangespannen tegen zijn concurrent Novogen. Lohmann ontwikkelde in het 
verleden een gepatenteerde detectiemethode voor het uitselecteren van leghennen met een genetische 
aanleg om visgeur-eieren te produceren. Dit soort eieren kunnen ontstaan wanneer de kippen vismeel en 
raapzaad eten én er ook een genetische aanleg voor hebben. Zowel Lohmann als Novogen weren de 
kippen die dit gen in hun bezit hebben. 
 
Lohmann beschuldigde concurrent Novogen ervan om inbreuk te hebben gepleegd op het patentrecht van 
de detectiemethode. De Parijse rechtbank oordeelde echter dat Lohmann deze vermeende inbreuk 
gebruikt heeft om Novogen te beschadigen en om concurrentiegevoelige materie op die manier te weten 
te komen. Novogen kon volgens de rechtbank onvoldoende aantonen dat het hierdoor schade heeft 
geleden en werd in het ongelijk gesteld voor wat hun klacht rond oneerlijke concurrentie betreft. Lohmann 
gaat alvast in beroep tegen deze uitspraak. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

China test pluimveevaccin tegen H7N9 
De Chinese Academie van Landbouwwetenschappen heeft een vaccin ontwikkeld tegen het H7N9-virus; 
Begin juli zullen de kippen, eenden en ganzen uit 2 zuidelijke regio’s dit vaccin toegediend krijgen. De 
regio’s werden geselecteerd omdat het grote centra zijn van pluimveehandel en omdat er bewijs is dat er 
zowel hoog- als laagpathogene variaties zijn van het H7N9-virus. De autoriteiten hopen met dit 
ontwikkelde vaccin om de verspreiding van het virus te stoppen. De diergeneeskundige afdelingen in de 2 
regio’s zijn verantwoordelijk voor de administratie, het monitoren van de bijwerkingen en moeten hun 
bevindingen doorgeven aan de overheid.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite) 
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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 20/06/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,16 6,77 -0,16 7,12 -0,15 8,18 -0,22 9,11

72,5 -0,16 5,53 -0,16 5,88 -0,15 6,94 -0,22 7,87

67,5 -0,16 5,15 -0,16 5,7 -0,16 6,68 -0,20 7,73

62,5 -0,16 4,77 -0,16 5,42 -0,17 6,39 -0,20 7,33

57,5 -0,14 4,42 -0,14 5,07 -0,16 5,97 -0,17 6,73

52,5 -0,09 4,13 -0,09 4,73 -0,11 5,2 -0,13 5,57

47,5 -0,05 3,8 -0,05 4,15 -0,07 4,5 -0,07 4,5

42,5 -0,05 3,36 -0,05 3,71 -0,06 3,97 -0,06 3,97

XL 7,47 7,82 8,88 9,81

L 5,85 6,4 7,38 8,43

M 5,12 5,77 6,67 7,43

S 4,3 4,65 5 5

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 )

0,02-0,01 0,01

week 23: 0,86 // week 24: 0,86 // week 25: 0,87

+0,00 0,90 0,92 0,90 0,92

+0,00 1,40 1,40

0,03 0,00

-0,01 0,08 0,10

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van14 juni markt van 21 juni

+0,00 0,42 0,44 0,42 0,44

0,07 0,09

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week24.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

