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Agenda 
 30 juni: VERPLAATST: Opendeur braadkippenstal bij de familie Vanzurpele in Bekkevoort zal niet 

doorgaan omwille van de vogelgriepdreiging. Deze wordt verplaatst naar een later tijdstip.  

 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 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

Nieuwe besmetting AI bij Henegouwse hobbyhouder  
Het FAVV meldde gisteren in een persbericht een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N8 bij 
een hobbyhouder in Wangenies (Fleurus; Henegouwen). Net als bij de andere besmettingen bij 
hobbyhouders wordt ook hier een tijdelijke bufferzone ingesteld met een straal van 3 km. Daarbinnen is 
het vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. De dieren moeten ook 
binnen gevoederd en gedrenkt worden en de inwoners moeten hun dieren inventariseren. Deze zone zal 
ten minste 3 weken behouden blijven.  
 
Gezien het ook hier ging om een contact met een pluimveehandelaar worden geen bijkomende landelijke 
maatregelen opgelegd. Een overzicht van alle huidige maatregelen kan u vinden op de site van het FAVV 
of door hier te klikken. Verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten blijft nog steeds verboden, 
net als alle andere verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen,…) met pluimvee.  
 
Het FAVV vraagt aan alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om extra waakzaam te 
zijn en een dierenarts te raadplegen bij sterfte of ziekte van het pluimvee. Ook op de professionele 
bedrijven is het zeer belangrijk om de bioveiligheid strikt na te leven en zo geen insleep te laten gebeuren 
van het virus.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
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Zuid-Afrika kampt nu ook met AI 
Ook Zuid-Afrika heeft zijn eerste besmettingen op professionele bedrijven met het H5N8-virus gemeld. De 
eerste melding kwam van een bedrijf met zware moederdieren waarbij de 30.000 dieren geruimd werden. 
Gisteren werd ook een tweede melding gemaakt van een commercieel leghennenbedrijf op zo’n 65 km 
van het eerste. Gedurende 2 weken is er nu een nationaal verbod op de verkoop of de verplaatsing van 
vogels. Ook de export van alle pluimveeproducten wordt onmiddellijk gestopt en producten die reeds 
onderweg waren, worden teruggeroepen.  
 
De producenten wordt aangeraden chloor toe te voegen aan water van open bronnen en het te filteren 
alvorens het aan hun dieren te verstrekken gezien dit besmet kan zijn met AI door wilde vogels. Zo’n 2 
maanden geleden werd het virus ook in buurland Zimbabwe teruggevonden. Vermoed wordt dat er wilde 
eenden in de regio aanwezig zijn die eerder dit jaar ook delen van Europa hebben aangedaan.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld)   
 
 

Export Poolse eieren met 25% gedaald in eerste kwartaal 
Polen exporteerde tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 52.350 ton eieren; dat is een daling met 25% 
t.o.v. dezelfde periode vorig jaar, aldus het Duitse marktbureau Eier & Geflügel (MEG). Polen exporteert 
zijn eieren voornamelijk naar Duitsland en Nederland, maar de export naar beide landen daalde dus met 
resp. 16% en 4%.  
 
Naast een dalende uitvoer, kent Polen ook een gestegen eierimport (+45%) in het eerste kwartaal van 
2017. Merkwaardig genoeg zijn het ook Duitsland en Nederland die de meeste eieren naar Polen 
exporteren. Samen zijn zij goed voor 59% van de Poolse import. MEG ziet een verband tussen de 
gedaalde Poolse export en de geringere beschikbaarheid van de Poolse exporteieren en de duidelijk 
hogere eierprijs in Duitsland.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

China stelt plan op voor antibioticareductie  
China heeft een plan opgesteld om het gebruik van antibiotica in de veeteelt en de pluimveesector te 
verminderen tegen 2020. Antibiotica die zowel voor mens als dier worden gebruikt en antibiotica die 
makkelijk resistentie veroorzaken, zullen stelselmatig worden geband. Het doel is om tegen 2020 97% van 
het pluimvee, veeteelt en aquatische producten uit de binnenlandse markt te laten slagen voor antibiotica-
residu-testen. De Chinese autoriteiten gaan de inspecties verstrengen, alsook de goedkeuring van nieuwe 
antibiotica voor dierlijk gebruik. Ze willen de toepassing van deze middelen ook verder regelen via de 
dierenartsen. Er zullen 8 nationale labo’s worden opgericht over heel China om de resistentie-monitoring 
te verbeteren. Ze gaan hiervoor ook nauwer samenwerken met organisaties als WHO (World Health 
Organisation) en FAO (Food and Agriculture Organisation).  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite) 
 
 

Oproep tot medewerking legpluimveehouders volièresysteem 
Voor een onderzoek dat wordt uitgevoerd door ILVO/UGent worden nog pluimveehouders met een 
volièresysteem gezocht die zich kandidaat willen stellen voor deelname. Concreet wensen de 
onderzoekers het voorkomen van borstbeenbreuken bij leghennen te onderzoeken. Op de bedrijven 
zouden 2 onderzoekers één maal langskomen om observaties te doen gedurende maximaal 2 uur. Graag 
zouden zij dit reeds in de maand juli kunnen uitvoeren. Indien u geïnteresseerd bent, kan u steeds 
(vrijblijvend) contact opnemen met masterstudent Sofie De Knibber via sofie.deknibber@hotmail.com of 
via 0485/28.62.60.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ILVO/UGent) 
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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 27/06/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,18 6,59 -0,18 6,94 -0,36 7,82 -0,37 8,74

72,5 -0,18 5,35 -0,18 5,7 -0,36 6,58 -0,37 7,5

67,5 -0,18 4,97 -0,18 5,52 -0,34 6,34 -0,41 7,32

62,5 -0,17 4,6 -0,17 5,25 -0,31 6,08 -0,38 6,95

57,5 -0,16 4,26 -0,16 4,91 -0,28 5,69 -0,36 6,37

52,5 -0,13 4 -0,13 4,6 -0,19 5,01 -0,28 5,29

47,5 -0,11 3,69 -0,11 4,04 -0,14 4,36 -0,14 4,36

42,5 -0,10 3,26 -0,10 3,61 -0,12 3,85 -0,12 3,85

XL 7,39 7,74 8,62 9,54

L 5,77 6,32 7,14 8,12

M 5,06 5,71 6,49 7,17

S 4,29 4,64 4,96 4,96

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 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 21 juni markt van 28 juni

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

0,07 0,09

0,02+0,00 0,00

week 24: 0,86 // week 25: 0,87 // week 26: 0,87

-0,01 0,90 0,92 0,89 0,91

+0,00 1,40 1,40

0,02 0,00

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week25.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

