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Agenda 
 13 oktober: Studiedag leghennen van het Proefbedrijf i.s.m. Praktijkcentrum Pluimvee in Tielt. Gratis 

deelname, inschrijven verplicht. Meer informatie vindt u hier.  

 20 oktober: Opendag 1ster-stallen fam. Uitdewilligen vanaf 14u in Sint-Kruis (NL). 

 22 november: Journée d’étude des productions porcines et avicoles. De 17e editie van deze 

studiedag vindt plaats in de Moulins de Beez (Namur). 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

Nu vrijdag (13/10): wereld-eidag! 
Jaarlijks wordt de tweede vrijdag van de maand oktober bestempeld als wereld-eidag. Op deze dag zal het 
ei wereldwijd dan ook eens extra in the picture staan; iets wat niet overbodig is gezien de recente fipronil-
crisis. Waarom die dag de kinderen niet eens een eitje meegeven in de brooddoos? Of zelf genieten van 
een lekker ei-gerechtje? Als u inspiratie zoekt, kan u steeds terecht op de Lekker-van-bij-ons site van 
VLAM. Heeft u toch geen zin om zelf achter de potten te staan, dan hebben onze “Ladies with l’Eggs” een 
alternatief voor u. 
 
Om de gezonde en voedzame eigenschappen van het ei te promoten, zullen zij namelijk nu vrijdag 
eierhapjes uitdelen in Gent. Ze doen dit aan de foodtruck op het Woodrow-Wilsonplein van 8 tot 14 uur. De 
Ladies zijn enorm enthousiast om de passanten te voorzien van lekkere hapjes en staan ook met de 
glimlach klaar om al hun vragen te beantwoorden. Als professionele leghennenhoudsters zijn zij hiervoor de 
geknipte personen.  
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Te weinig eieren in Europa 
Momenteel zijn er te weinig eieren om aan de vraag te kunnen voldoen. De prijzen stijgen nu al enkele 
weken op rij. Door het uitvallen van een aantal leghennen door de fipronil-crisis, kunnen de niet-getroffen 
eierboeren momenteel profiteren van hoge prijzen voor hun producten. Vooral de verwerkende industrie 
vraagt meer naar eieren, maar ook in de supermarkten moeten eieren liggen voor de consumenten. En dat 
is niet enkel in België het geval, maar ook in andere Europese landen. 
(Tekst: Pluimvee)  
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Barema’s pluimveehouderij aanslagjaar 2017 goedgekeurd 
De barema’s voor de pluimveehouderij werden eind mei onderhandeld door de Landsbond en de 
Boerenbond. Deze werden integraal goedgekeurd en kan u hier terugvinden op onze site (tab Archief). Ze 
zullen ook gepubliceerd worden in het Pluimvee-nummer van november. 
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Italië raakt niet van vogelgriep verlost 
Italië heeft dit weekend nog maar eens 2 nieuwe uitbraken van vogelgriep gemeld. Het gaat om een 
uitbraak van het subtype H5 bij een braadkippenbedrijf in de Vicenza-provincie. Zo’n 13.000 dieren werden 
er geruimd. Dit bedrijf is gelegen op amper 1.220 meter van een eerder bevestigde uitbraak op een 
eendenbedrijf.  
 
Op dezelfde dag werd ook een H5N8-uitbraak gemeld op een leghennenbedrijf in de provincie Ferrara. Hier 
waren ongeveer 1 miljoen hennen aanwezig. Het bedrijf is gelegen in een waterrijk gebied met een lage 
densiteit aan pluimveebedrijven. Er zijn nu al bijna 30 uitbraken gemeld in Italië sinds eind juli. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: IZSV) 
 
 

Meerdere vestigingen 2 Sisters onderzocht 
Vorige week meldden wij in deze nieuwsbrief het schandaal dat uitbrak in de Britse West Bromwich-
vestiging van de 2 Sisters Food Group. Uit undercoverbeelden bleek vooral te zijn gesjoemeld met de 
slachtdata, maar werd ook vlees dat op de grond gevallen was opnieuw in de voedselketen gebracht.  
 
Het Britse Voedselagentschap (FSA) heeft nu ook andere vestigingen van de 2 Sisters Food Group in 
Engeland en Wales onderzocht. Meer details over welke bedrijven het precies gaat, werden niet gegeven. 
In de bijkomende afdelingen werden geen voedselveiligheid-issues ontdekt, maar toch ziet de FSA ook 
daar verbeteringen mogelijk in sommige aspecten van de personeelsopleiding en de controle van de 
stock.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
 
 

Japan importeert voor het eerst Turks pluimveevlees 
Volgens de Turkse voorzitter van de ‘Mediterranean Aqua and Animal Products Exporters’ Association 
(AKIB)’ is de weg geëffend voor de export van pluimveevlees vanuit Turkije naar Japan. De voorzitter maakt 
zich sterk dat de export-gerelateerde procedures volgende maand afgerond zijn en dat Turkije dan voor het 
eerst pluimveevlees naar Japan kan gaan exporteren. Japan vroeg Turkije gedetailleerde informatie over de 
diergezondheid en de manier van produceren. Daarvoor werden sinds 2013 een aantal studies uitgevoerd. 
 
Voor Turkije is dit een teken dat de wereldmarkt zich openstelt voor Turkije. De Turkse Minister van 
Landbouw gaf aan dat Turkije op een hoog niveau produceert voor wat betreft diergezondheid en 
voedselveiligheid en dat ze dankzij die eigenschappen reeds producten kunnen exporteren naar 57 landen 
waaronder Irak, Rusland en sommige EU-landen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: The Poultry Site) 
 
 

 

http://pluimvee.be/files/dossier/algemeen/853_barema's%20aanslagjaar%202017%20-%20inkomsten%202016.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 10/10/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,78 10,80 +0,78 11,15 +0,69 10,68 +0,40 11,82

72,5 +0,78 9,56 +0,78 9,91 +0,69 9,44 +0,40 10,58

67,5 +0,75 8,89 +0,75 9,44 +0,58 9,01 +0,39 10,04

62,5 +0,70 8,20 +0,70 8,75 +0,51 8,59 +0,38 9,45

57,5 +0,66 7,51 +0,66 8,06 +0,45 8,00 +0,37 8,61

52,5 +0,56 6,76 +0,56 7,31 +0,42 6,99 +0,56 7,31

47,5 +0,49 6,06 +0,49 6,41 +0,40 6,09 +0,49 6,41

42,5 +0,44 5,38 +0,44 5,73 +0,35 5,39 +0,44 5,73

XL 11,60 11,95 11,48 12,62

L 9,69 10,24 9,81 10,84

M 8,31 8,86 8,80 9,41

S 6,66 7,01 6,69 7,01

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 0,30 0,32

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 4 oktober markt van 11 oktober

+0,00 0,70 0,72 0,70 0,72

0,30 0,32

0,25+0,00 0,23

week 39: 0,85 // week 40: 0,85 // week 41: 0,85

-0,01 0,85 0,87 0,84 0,86

+0,07 2,25 2,32

0,25 0,23

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week40.pdf

