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Agenda 
 12 tot 15 september: Space te Rennes (FR). Meer informatie vindt u hier.  

 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  

 21 september – 26 september – 17 oktober – 26 oktober: Opleidingscursus 

braadkippenhouders door Proefbedrijf Pluimveehouderij in resp. Roeselare, Beervelde, Bocholt en 

Diest. Meer informatie vindt u door hier te klikken. 

 22 september: Opendag nieuwe moederdierenstallen in Oud-Turnhout bij de familie Verwaest-Mes. 

U kan de volledige uitnodiging hier terugvinden. 

Berichten 
 VSI Verberk meldt dat Lex Steurs sinds afgelopen maandag in dienst is als vertegenwoordiger in 

vervanging van Didier Lauwerijsen. 

 

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

Wachttijd Spectoliphen 100 verhoogd 
De wachttijd voor Spectoliphen 100 222mg/g – 444 mg/g werd onlangs gewijzigd voor pluimvee van 3 naar 
4 dagen. Dit wordt zeer binnenkort ook aangepast op het VKI-document. Gelieve hier nu al rekening mee te 
houden voor de planning! 
 

Update fipronil 
De Belgische supermarkten schatten hun verlies door de fipronil-crisis op zo’n 15 miljoen euro. De 
supermarkten moesten uit voorzorg eieren uit de rekken halen en de crisis zorgde (althans tijdelijk) voor een 
mindere verkoop van de eieren. Bij Colruyt werd na het uitbreken van de crisis 20% minder eieren verkocht; 
Delhaize klokte dan weer af op 10 tot 15% minder verkoop.  
 
In België zouden de supermarkten hun kosten niet doorrekenen aan de pluimveebedrijven omdat die zelf te 
goeder trouw hebben gehandeld en het slachtoffer waren van fraude. In Nederland echter is de retail dat 
wel van plan, zo liet het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) weten. “De rekening zal worden 
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gelegd bij de pluimveebedrijven omdat zij een product geleverd hebben waar niemand op zat te wachten”, 
aldus CBL. De Nederlandse retail is de mening toebedeeld dat de pluimveehouders op hun beurt maar hun 
geld moeten halen bij de fraudeurs.  
 
In Frankrijk dan weer heeft de Franse Minister van Landbouw Travert aangegeven dat er slechts één Frans 
bedrijf is die met fipronil besmette eieren heeft geproduceerd. Bij de overige 2.900 Franse 
leghennenhouders die gecontroleerd werden, werd geen enkel spoor van fipronil teruggevonden. “Alle 
gevallen van besmetting in Frankrijk werden veroorzaakt door producten uit België of Nederland”, aldus 
Travert. Hij klaagde ook over de gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de lidstaten.  
 
Dat is alvast een punt dat op de agenda staat van de Europese fipronil-top op 26 september. Ook een 
aantal van onze parlementsleden vinden dat het snelle, Europese waarschuwingssysteem RASFF een zeer 
goede tool is, maar dat het te veel afhangt van de goodwill van de nationale agentschappen om bepaalde 
dingen (tijdig) te melden of niet. Zij vinden dat er moet nagedacht worden over strengere regels rond 
waarschuwingen in kader van voedselveiligheid en dat dit automatisch moet gedeeld worden met de 
lidstaten en met de Europese Commissie.  
 
Intussen wordt volop verder gezocht naar de meest efficiënte manier om de fipronil uit de stallen te krijgen. 
De Nederlandse Gezondheidsdienst voor dieren (GD) had eerder als advies gegeven om te werken met een 
3% waterstofperoxide-oplossing (H2O2), maar dat mag volgens het Nederlandse College voor Toelating van 
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden niet gebruikt worden omdat de kippen er ademhalingsproblemen 
van (kunnen) krijgen. De GD paste hierop zijn advies (nog maar eens) aan. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: o.a. VILT & Boerderij) 
 

Voorwaarden rond verzamelingen i.k.v. AI aangepast 
Zoals u reeds kon lezen op onze site, werden de voorwaarden rond verzamelingen in kader van AI 
aangepast door het FAVV. Doel hiervan is om het pluimvee (de risicodieren voor wat betreft vogelgriep) van 
professionelen en hobbyhouders gescheiden te houden. Vanaf nu zijn er 3 categorieën verzamelingen: 
- Openbare markten: enkel voor professionele verkopers; occasionele verkoop door hobbyhouders blijft 

verboden 

- Andere verzamelingen (tentoonstellingen, prijskampen, wedstrijden, beurzen,…): 

o Met pluimvee (inbegrepen watervogels): enkel voor hobbyhouders; aanwezigheid van professionele 

verkopers niet toegestaan 

o Met uitsluitend andere vogels dan pluimvee: zowel hobbyhouders als professionele verkopers 

toegelaten 

De randvoorwaarden voor de verzamelingen zijn hetzelfde gebleven. Deze informatie werd ook aangepast 
op de website van het FAVV. U kan hier het volledige document raadplegen. 
(Bron: FAVV) 
 

Oekraïense productiekost vleeskuikens bij laagste ter wereld 
De directeur van Cobb Duitsland, James Truscott, zei dat de productiekosten voor vleeskuikens in Oekraïne 
bij de laagste ter wereld zijn. Daardoor staat hen een zeer mooie toekomst te wachten. Volgens hem staan 
de grote Oekraïense bedrijven in een gunstige positie om te concurreren met landen als Brazilië voor wat de 
productiekosten betreft, en staan ze in de ranking zelfs vóór landen als Argentinië, Thailand en Rusland.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
 

Alternatieve methodes beste hoop voor blackhead bij kalkoenen 
De Amerikaanse kalkoenenspecialist Beckstead heeft aangegeven dat alternatieve behandelingen de beste 
hoop zijn voor de bestrijding van blackhead bij kalkoenen op lange termijn. Momenteel is bioveiligheid de 
enige manier om deze ziekte te voorkomen. Door het gevaar van AI is deze ook op kalkoenenbedrijven de 
laatste jaren sterk verbeterd. Een nieuw geneesmiddel om de ziekte te behandelen zit er niet onmiddellijk 
aan te komen volgens Beckstead die ook aangeeft dat vele bedrijven alternatieve producten aan het 
bestuderen zijn. Het gaat hierbij om voederadditieven, essentiële oliën en plantenextracten die getest 
worden voor effectief gebruik in de kalkoenen om blackhead te voorkomen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite)  

http://pluimvee.be/files/2017-09-08%20Maatregelen%20AI.pdf
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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 12/09/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,46 8,47 +0,46 8,82 +0,14 8,96 +0,26 10,37

72,5 +0,46 7,23 +0,46 7,58 +0,14 7,72 +0,26 9,13

67,5 +0,42 6,70 +0,42 7,25 +0,15 7,42 +0,25 8,67

62,5 +0,38 6,17 +0,38 6,72 +0,15 7,09 +0,24 8,16

57,5 +0,34 5,65 +0,34 6,20 +0,15 6,60 +0,21 7,39

52,5 +0,29 5,15 +0,29 5,70 +0,11 5,71 +0,13 5,97

47,5 +0,26 4,66 +0,26 5,01 +0,07 4,90 +0,07 4,90

42,5 +0,24 4,13 +0,24 4,48 +0,07 4,33 +0,07 4,33

XL 9,27 9,62 9,76 11,17

L 7,50 8,05 8,22 9,47

M 6,45 7,00 7,40 8,19

S 5,26 5,61 5,50 5,50

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 )

0,22+0,00 0,20

week 35: 0,85 // week 36: 0,85 // week 37: 0,85

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

+0,15 1,80 1,95

0,22 0,20

+0,00 0,27 0,29

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 6 september markt van 13 september

+0,01 0,59 0,61 0,60 0,62

0,27 0,29

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week37.pdf

