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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 vanaf 12u30. Deelname 

is gratis, maar inschrijven is verplicht! Meer informatie en het programma kan u hier vinden. 

 17 september: Dag van de Landbouw – U kan een bezoekje brengen aan het Proefbedrijf 

Pluimveehouderij in Geel (Poiel 77). Inschrijven verplicht via proefbedrijf@provincieantwerpen.be  

 

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

 
Europa moet nauwer samenwerken 
Gisteren stond de teller op zo’n 45 landen die geconfronteerd zijn met een fipronil-besmetting in de 
eiersector. In Europa lijken enkel Litouwen en Kroatië te ontsnappen; de andere 26 van de 28 lidstaten 
hebben reeds gemeld dat ze het insecticide aangetroffen hebben in eieren of in eiproducten. Buiten Europa 
staan o.a. de USA, Rusland, Zuid-Afrika en Turkije op het lijstje. 
 
Gisteren was er een informele bijeenkomst van Europese landbouwministers. Ons land werd er 
vertegenwoordigd door Minister van Landbouw Ducarme. Op 26 september zal er ook een bijzondere 
Europese fipronil-top in Brussel plaatsvinden. De Europese Commissie gaat experten uitsturen naar de 
zwaarst getroffen lidstaten (België, Nederland, Duitsland en Frankrijk) om gegevens te verzamelen. Deze 
moeten dan leiden tot juiste conclusies die getrokken kunnen worden uit deze crisis. Ook Minister van 
Landbouw Ducarme is voorstander van een ‘versterkte Europese samenwerking en een betere informatie-
uitwisseling’. Voorts benadrukte hij dat het door het Belgische systeem van zelfcontrole is dat het gebruik 
van fipronil in de pluimveesector ontdekt werd. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT)  
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Overzicht import en export pluimveevlees 
Import 
In het eerste halfjaar van 2017 importeerde Europa 437.161 ton pluimveevlees, wat een daling is van 9,3% 
ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. De top 3 van 
exporteurs blijft ongewijzigd, met Brazilië duidelijk op kop (231.633 ton; 53,0%). Op een tweede plaats staat 
nog steeds Thailand (140.274 ton; 32,1%). Een duidelijke stijging is te zien bij Oekraïne, dat zich steviger op 
een derde plaats nestelt. Europa voerde vanuit Oekraïne 34.952 ton pluimveevlees in (8,0%) tijdens de 
eerste 6 maanden van het jaar. Dat is zo’n 77% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.  
 
Export  
Van januari t.e.m. juni 2017 werd 774.346 ton Europees pluimveevlees geëxporteerd. Dit is een daling met 
1,2% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Het meeste pluimveevlees werd in de eerste jaarhelft richting Hong 
Kong uitgevoerd (71.918 ton; 9,3%). De top 5 wordt vervolledigd door Oekraïne (65.617 ton; 8,5%), Ghana 
(58.606 ton; 7,6%), Benin (58.288 ton; 7,5%) en Saoedi-Arabië (52.642 ton; 6,8%). Vooral bij Ghana was er 
een stijging te zien, nl. 69% ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Vorig jaar stonden zij slechts op een 
7de plaats. In heel 2016 was het Zuid-Afrika die het meeste Europees pluimveevlees invoerde. Nu voerden 
zij het eerste halfjaar 49.993 ton in (6,5%) wat een daling met 63% is. Deze daling is er gekomen door de 
importheffingen die Zuid-Afrika in het eerste deel van het jaar instelde, maar ook doordat het vlees van een 
aantal Europese landen geweigerd werd na uitbraken van vogelgriep.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Europese Commissie) 
 
 

Amerikaanse vleeskuikensector kruipt uit dal 
De export van Amerikaanse vleeskuikens voelt nog steeds de gevolgen van de vogelgriepuitbraken van 
2015. Het totale verlies voor de pluimveesector wordt geschat op zo’n 4,2 miljard dollar. Volgens de 
voorzitter van de Amerikaanse pluimvee & eieren exporteurs, is het vooral de vleeskuikensector die geleden 
heeft onder deze AI-uitbraken; zelfs al waren er geen uitbraken in die sector. Het zijn vooral de 
importrestricties die door bepaalde landen, waaronder China, opgelegd werden die aan de basis van dit 
verlies liggen.  
 
Momenteel zijn de meeste grenzen weer open voor Amerikaans pluimveevlees, maar toch is de situatie nog 
niet volledig hersteld. Voor dit jaar verwachten ze een exportwaarde van zo’n 3,36 miljard dollar. Dat is toch 
nog een heel stuk onder het niveau van vóór de uitbraken, wanneer ze op ongeveer 4,5 miljard dollar zaten. 
Ondanks het feit dat er in het laatste jaar nog 2 kleinere uitbraken waren van AI, zijn de gevolgen hiervan 
veel beperkter. Volgens de voorzitter begrijpt men intussen dat we met AI moeten leren leven. “Het zou 
immers wel eens kunnen dat we in de nabije toekomst constant geconfronteerd worden met AI”. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
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Uitgever: Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders v.z.w - Oostendsesteenweg 217A –  8000 Brugge 
2017: 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. 
  
 
 
 
 
 
Disclaimer: 
De VVP en de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw (Landsbond) hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te 
voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op 
het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de 
juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand. 

Prijzen voor 05/09/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,30 8,01 +0,30 8,36 +0,26 8,82 +0,36 10,11

72,5 +0,30 6,77 +0,30 7,12 +0,26 7,58 +0,36 8,87

67,5 +0,28 6,28 +0,28 6,83 +0,22 7,27 +0,30 8,42

62,5 +0,26 5,79 +0,26 6,34 +0,20 6,94 +0,25 7,92

57,5 +0,24 5,31 +0,24 5,86 +0,17 6,45 +0,19 7,18

52,5 +0,21 4,86 +0,21 5,41 +0,15 5,60 +0,13 5,84

47,5 +0,19 4,40 +0,19 4,75 +0,13 4,83 +0,13 4,83

42,5 +0,16 3,89 +0,16 4,24 +0,11 4,26 +0,11 4,26

XL 8,81 9,16 9,62 10,91

L 7,08 7,63 8,07 9,22

M 6,11 6,66 7,25 7,98

S 5,00 5,35 5,43 5,43

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 )

+0,04 0,23 0,25

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 30 augustus markt van 6 september

+0,03 0,56 0,58 0,59 0,61

0,27 0,29

0,22+0,04 0,16

week 34: 0,85 // week 35: 0,85 // week 36: 0,85

+0,00 0,85 0,87 0,85 0,87

+0,15 1,65 1,80

0,18 0,20

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week35.pdf

