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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 

Het FAVV plan aanpak en opvolging van bedrijven in het kader van de Fipronil 
problematiek voorgesteld 
In de nieuwsbrief van vorige week en de extra nieuwsbrief van donderdag hebben we gemeld dat het  
FAVV lage concentraties van het insecticide Fipronil aangetroffen heeft in eieren van een aantal 
legpluimveebedrijven. Fipronil  is niet toegelaten voor behandelingen bij pluimvee en oneigenlijk gebruik 
als behandeling tegen bloedluizen blijkt de oorzaak te zijn van de contaminatie.  
Het FAVV heeft alle mogelijke gecontamineerde legpluimveebedrijven geïnventariseerd en geblokkeerd in 
afwachting van de analyses van de genomen stalen. In een persbericht meldt het FAVV dat de eieren op 
de Belgische markt veilig zijn. Lees dit hier: Persbericht FAVV.  
Met de sector is er gisteren een onderhoud geweest met het FAVV en is hun plan van aanpak en 
opvolging voorgesteld. Als Landsbond hebben we bij het FAVV er o.a. op aangedrongen dat analyses die 
onder de MRL norm vallen (<0,005 mg/kg) zo spoedig mogelijk teruggekoppeld worden naar de bedrijven 
toe zodat deze snel terug vrijgegeven worden.  
In Nederland werden door de NVWA een reeks soortgelijke maatregelen doorgevoerd. Gezien de 
behandeling tegen bloedluizen voornamelijk door een firma uit Barneveld uitgevoerd werd, en de sector in 
Nederland vele malen groter is, blijken veel meer bedrijven getroffen bij onze Noorderburen. Zo’n 180 
bedrijven zijn door de NVWA geblokkeerd in afwachting van de analyseresultaten van de stalen.  
Verder wensen we te melden dat omwille van het gerechtelijk onderzoek meer concrete informatie door 
het FAVV of het parket niet vrijgegeven wordt.   
Voor de getroffen bedrijven herhalen we wat er in onze extra nieuwsbrief staat: 
-  Vraag garanties aan leveranciers: bv bij aankoop poeljen.   
- Vooraleer je een nieuwe ronde kippen opzet vergewis u dat het product niet in je stal aanwezig is. 
- Leg een dossier aan met alle mogelijke bewijzen van aansprakelijkheid en schade.  
-   Contacteer je verzekering en rechtsbijstand. 
- Onderteken geen documenten waarvan je de draagwijdte niet kent. 
- Vraag desnoods eerste lijn advies aan onze huisjuriste, Solange Tastenoye (zie Pluimvee). 
Voor meer persoonlijke info/advies gelieve contact op te nemen met onze adviseur of voorzitter via het 
telefoonnummer 0496 24 49 54 
(Tekst Pluimvee)  
 

 

Landsbond 

http://pluimvee.be/landsbond/70#262
http://pluimvee.be/files/2017-06-14%20Opleiding%20vleeskuikenhouders%20Geel.pdf
http://www.afsca.be/persberichten/2017/2017-08-01.asp
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Aviagen neemt Hubbard over 
In een persmedeling deelde Aviagen® gisteren mee dat ze “Hubbard Breeders” overgenomen hebben van 
de groep Grimaud. De overeenkomst tussen de 2  bedrijven werd ondertekend op 31 juli en zal in de loop 
van dit jaar verder geconcretiseerd worden. Hubbard zal wel een volledig onafhankelijke dochter blijven 
van de Aviagen groep. De vleeskippenfokkerij alsmede de commerciële activiteiten zullen verder 
zelfstandig blijven werken vanuit het Franse hoofdkwartier.  

Volgens Aviagen CEO Jan Henriksen zal de diversiteit van de genetica producten van Hubbard alsmede 
hun grondige expertise in de diverse segmenten van de vleeskippenfokkerij sterk bijdragen tot de verdere 
expansie van Aviagen. “De kennis en de sterkte van de Aviagen groep zal bijdragen om de positie van de 
Hubbard producten nog beter te positioneren in de globale vleeskippenmarkt”. Hubbard CEO Olivier 
Rochard beaamt dat de nauwe samenwerking met Aviagen sterk zal bijdragen tot Hubbard`s wereldwijd 
klantenbestand. “Door de samenwerking kunnen beide organisaties de sterktes bundelen op het vlak van 
technologie, R&D, productie efficiëntie en distributie. Hierdoor zal de genetica verder verbeteren, kunnen 
er veilige producten geleverd worden en hiervan zullen al onze klanten wereldwijd kunnen genieten”. 
(Tekst Pluimvee – Bron: Persbericht Aviagen) 
 

Oekraïens mega-pluimveebedrijf ‘Dniprovs'kyi Ptahocombinat’ bouwt grote bio-
massa ketel met Europese steun 
Dniprovs'kyi Ptahocombinat is één van de grote Oekraïense pluimveebedrijven en heeft van de ‘European 
Bank for Reconstruction and Development’ (EBRD) een lening ontvangen van 5 miljoen dollar voor de 
bouw van een biomassa ketel. De bedoeling is om milieuwinst te boeken maar eveneens om het 
rendement van het bedrijf te verbeteren. De stoom gebaseerde bio-reactor, met een capaciteit van 12-
metric ton/u,  zal gebruik maken van de geproduceerde mest en energie leveren voor het bedrijf. Er wordt 
vooropgesteld dat door deze bio-ketel er een 5-voudige reductie van het gasverbruik zal kunnen 
gerealiseerd worden, het waterverbruik op het bedrijf zou met 60% afnemen en de CO2 emissie met liefst 
9.300 metric ton/jaar zal afnemen. Voor deze inspanning ten gunste van het klimaat krijgen ze er nog een 
subsidie bovenop van 850.000 USD $ van het ‘Finance and Technology Transfer Centre for Climate 
Change’. 
 (Tekst: Pluimvee - Bron Watt Poultry) 
 

Aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 15 september 
Landbouwers die een subsidie willen aanvragen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem in het 
najaar 2017 – voorjaar 2018, moeten zich inschrijven via het e-loket van het Departement Landbouw en 
Visserij op www.landbouwvlaanderen.be. Inschrijven kan dit jaar tot uiterlijk 15 september.  
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de aanplantkosten (exclusief BTW). Hieronder vallen de 
aankoopkosten van de bomen, de kosten voor de arbeid en het machinale werk voor het planten, het 
verstevigen en beschermen van de bomen, en de aankoopkosten voor het verstevigings- en 
beschermingsmateriaal voor de bomen. De kosten komen enkel in aanmerking als de landbouwer deze 
aantoont met factuur en betaalbewijs, en als ze betrekking hebben op het planten van bomen uitgevoerd 
na de goedkeuring van de inschrijving. Als de landbouwer zelf de bomen plant, wordt daarvoor een 
forfaitair bedrag van 200 euro per hectare uitbetaald.  
Voor meer info kunt u terecht op de LV website: www.vlaanderen.be/landbouw/boslandbouwsystemen.  
 
 
                                         
 
 

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

EIERPRIJZEN MARKT KRUISHOUTEM(bron: www.kruishoutem.be) 
 

http://www.wattagnet.com/directories/80-the-world-s-leading-broiler-turkey-and-egg-producers/listing/8999-dniprovs-kyi-ptahocombinat
http://www.landbouwvlaanderen.be/
http://www.vlaanderen.be/landbouw/boslandbouwsystemen
http://pluimvee.be/magazine/87
mailto:advertenties@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.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 1/08/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,10 6,22 +0,11 6,57 +0,15 7,33 +0,05 8,07

72,5 +0,10 4,98 +0,11 5,33 +0,15 6,09 +0,05 6,83

67,5 +0,10 4,64 +0,11 5,19 +0,15 5,84 +0,04 6,5

62,5 +0,11 4,31 +0,07 4,91 +0,15 5,57 +0,04 6,14

57,5 +0,10 3,98 +0,05 4,58 +0,13 5,19 +0,03 5,61

52,5 +0,08 3,7 +0,08 4,3 +0,10 4,55 +0,02 4,66

47,5 +0,08 3,38 +0,07 3,73 +0,07 3,94 +0,07 3,94

42,5 +0,07 2,98 +0,06 3,33 +0,06 3,47 +0,06 3,47

XL 7,02 7,37 8,13 8,87

L 5,44 5,99 6,64 7,3

M 4,78 5,38 5,99 6,41

S 3,98 4,33 4,54 4,54

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 )

0,08-0,01 0,07

week 29: 0,87 // week 30: 0,86 // week 31: 0,85

+0,00 0,84 0,86 0,84 0,86

+0,00 1,40 1,40

0,09 0,06

-0,01 0,14 0,16

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 26 juli markt van 2 augustus

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

0,13 0,15

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