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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 door hier te klikken. 

• 12 september: studienamiddag ILVO-onderzoek in de pluimveehouderij 

Gevraagd (advertorial):  opfokkers van jonge hennen of ouderdieren. Meer info vindt u hier. 

Verlenging derogatie tot 16 weken voor vrije uitloop bij A.I. beperking? 
In afwachting van de komende bijeenkomst van de lidstaten, waarbij de huidige derogatie van 12 weken 
voor het behoud van de status van vrije uitloop bij A.I. ter discussie komt, heeft de Europese Commissie 
een document verspreid waarin ze voorstelt om de termijn op te trekken tot 16 weken. Na deze termijn 
zouden de vrije uitloop eieren terug gedegradeerd worden tot scharreleieren.  Dit voorstel wordt zeker niet 
door een meerderheid van de landen ondersteund. Ook hebben vorige winter diverse landen de derogatie 
op een verschillende manier geïmplementeerd. Denk bijvoorbeeld maar aan het ingaan van deze termijn, 
bij  het eerste ei of een bepaalde leeftijd van de nieuwe toom. Nu stelt de commissie voor dat de 
derogatietermijn ingaat vanaf de leeftijd van 17 weken. Verder wordt er geen onderscheid gemaakt voor 
bedrijven met een beschermde uitloop (overdekte veranda).  Wordt vervolgd en hopelijk komt er een beter 
voorstel en beslissing uit de bus tegen het volgende risicoseizoen.  
In ieder geval de Landsbond blijft ijveren voor een volledige schadevergoeding bij opgelegde maatregelen 
door de overheid en de hierdoor ontstane afwaardering.    
 (Tekst: Pluimvee ) 

China kondigt vaccinatie aan tegen vogelgriep 

China wordt geteisterd door een variant van het H7N9 virus die eveneens voor mensen besmettelijk is en 
voor diverse sterfgevallen gezorgd heeft. Alhoewel er van een pandemie geen sprake is, toch doen er zich 
nog steeds gevallen voor van nieuwe besmettingen. Daarom heeft het Chinese Ministerie van Landbouw  
aangekondigd dat twee belangrijke gebieden voor de pluimveehandel, de Zuid Chinese Guangdong 
provincie en de Guangxi Zhuang autonome regio, gekozen zijn als pilootgebied waar vaccinatie van alle 
pluimvee zal uitgetest worden. De veterinaire diensten hebben de toelating verkregen om deze maand de 
vaccinaties te starten en de resultaten en neveneffecten te monitoren. Indien de veterinaire diensten van 
andere regio’s het wenselijk vinden, dan zullen ook pluimveebedrijven in andere provincies  mogen 
overgegaan tot vaccinatie. En deze week werd zelfs aangekondigd dat in de herfst er zou overgaan 
worden tot algemene vaccinatie in gans China. Hiermee zal China het eerste land zijn dat overgaat tot 
massale vaccinatie van pluimvee voor het beheersen van vogelgriep.  
 (Tekst: Pluimvee - Bron o.a. The Poultry Site ) 

 

Landsbond 

http://pluimvee.be/landsbond/70#262
http://pluimvee.be/files/2017-06-14%20Opleiding%20vleeskuikenhouders%20Geel.pdf
http://pluimvee.be/files/HR_persadv_LohmannBelgie%CC%88.pdf


   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

10 jaar “Volwaard kip” gevierd  
Tien jaar terug werd het concept van de trager groeiende “Volwaard kip” geïntroduceerd in Nederland.  
Coppens mengvoeder samen met de Dierenbescherming waren de initiatiefnemers en ontvingen dan ook 
samen de Agrofoodpluim van de provincie Brabant. Deze pluim wordt uitgereikt aan ondernemers die ‘een 
innovatieve bijdrage leveren aan de transitie naar een vitale, duurzame en maatschappelijke 
gewaardeerde agrofoodsector in Brabant’.   
Waar het “Volwaard concept” startte als een niche, luidde ze toch de transitie in van de reguliere kip naar 
steeds meer concepten en stond aan de basis van het Beter Leven-keurmerk. Na 10 jaar wordt 30% tot 
40% van de vleeskippen in Nederland onder één of ander concept geproduceerd. De naam “Volwaard” is 
wel verlaten en kreeg vele andere namen, maar het idee en concept is hetzelfde, een duurzamere kip 
produceren. 
Dat de toekomst zich niet louter rooskleurig aankondigt, werd tijdens deze viering nadrukkelijk in de verf 
gezet. De verstrengde milieunormen en staldering in de provincie Brabant compromitteren de dierlijke 
sector en zeker deze van concepten. Dierenwelzijn impliceert nu éénmaal meer ruimte en bij uitloop is het 
daarbij moeilijker om aan de aangescherpte milieunormen te voldoen. De initiatiefnemers maken zich 
terecht zorgen dat de overheid het ‘gevierde concept’ de nek omdraait.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 

Ondanks droog voorjaar toch goede oogst van de vroege wintertarwe  
Half juli en de oogst van tarwe is reeds volop ingezet. Ondanks het droge voorjaar en het vroege 
oogsttijdstip blijkt de opbrengst van de wintertarwe best mee te vallen. De tarwe kan met het mooie weer 
in goede omstandigheden, lees voldoende droog, geoogst worden en naast de opbrengst is het  
hectolitergewicht meer dan behoorlijk. Een opsteker, vooral voor de pluimveehouders die eigen granen 
bijvoederen aan hun kippen. Ook op Europese schaal verwacht men niet direct een slechte tarweoogst, 
wat zich weerspiegelt in de evolutie op de termijnmarkten.   
Wat de late soorten en de zomertarwe betreft, hier zal vermoedelijk de voorjaarsdroogte wel voor een 
duidelijk mindere opbrengst zorgen.  Dit zal zeker ook het geval zijn voor korrelmais gezien nu reeds in 
vele percelen aarvormig te zien is ondanks de planten nog verre van volgroeid zijn.  
 (Tekst: Pluimvee 
 

Cartoon van de week 

                                            
 

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

http://pluimvee.be/magazine/87
mailto:advertenties@pluimvee.be
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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 18/07/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,04 6,11 -0,04 6,46 -0,12 7,24 -0,15 8,09

72,5 -0,04 4,87 -0,04 5,22 -0,12 6 -0,15 6,85

67,5 -0,05 4,53 -0,05 5,08 -0,12 5,75 -0,23 6,52

62,5 -0,06 4,19 -0,06 4,84 -0,12 5,48 -0,25 6,16

57,5 -0,06 3,88 -0,06 4,53 -0,12 5,12 -0,26 5,63

52,5 -0,07 3,62 -0,07 4,22 -0,12 4,54 -0,21 4,7

47,5 -0,08 3,31 -0,08 3,66 -0,11 3,99 -0,11 3,99

42,5 -0,07 2,92 -0,07 3,27 -0,09 3,52 -0,09 3,52

XL 6,91 7,26 8,04 8,89

L 5,33 5,88 6,55 7,32

M 4,68 5,33 5,92 6,43

S 3,91 4,26 4,59 4,59

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 )

0,07+0,03 0,02

week 27: 0,87 // week 28: 0,87 // week 29: 0,87

-0,03 0,89 0,91 0,86 0,88

+0,00 1,40 1,40

0,04 0,05

+0,03 0,09 0,11

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 12 juli markt van 19 juli

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

0,12 0,14

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week27.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

	PLUIMVEEMARKT

