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Agenda 
 3 november: Opendeurdag nieuwe braadkippenstal bij de fam. Van der Linden te Hoogstraten 

(Bieshof 9) van 16 tot 21 uur. 

 10 november: Doctoraatsverdediging Aniko Molnar om 17u in Heverlee over het langer aanhouden 

van leghennen. Meer informatie kan u hier vinden. 

 20 november – 30 november: Infosessies BBT-conclusies voor intensieve varkens- en 

pluimveebedrijven in resp. Gent en Geel om 10u. Meer informatie en het inschrijvingsformulier kan u 

hier terugvinden. 

 

  

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

Op kwaliteitsvolle eieren staat een prijs 
FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, deed eerder deze week zijn beklag over de sterk 
gestegen eierprijzen als gevolg van de fipronil-crisis. Ze deden hierbij ook een oproep naar de overheid om 
rekening te houden met deze sterk gestegen prijzen in hun ondersteuning naar de door fipronil-crisis 
getroffen bedrijven. Als pluimveeproducenten-organisatie hekelen wij het feit dat FEVIA zich vragen stelt 
rond deze vergoedingen. Het is zeker niet zo dat deze winst zullen opleveren voor de getroffen pluimvee-
houders; integendeel! Maar wanneer de pluimveehouders ónder hun kostprijs eieren moeten produceren, 
horen wij FEVIA uiteraard niet. We hebben dan ook gereageerd met een persbericht dat u hier kan nalezen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Persbericht FEVIA) 
 
 

Van 360 naar 500 eieren per kip?  
Volgens ILVO-onderzoekster Anikó Molnár kunnen leghennen door een juiste keuze voor wat betreft 
voeding, management en ras, langer aangehouden worden. “De ei-opbrengst per hen is met bijna 40% te 
verhogen. Maar”, zo meldt ze erbij, “de pluimveehouder moet dan wel technisch in staat zijn om over te 
schakelen op splitvoeding. Bovendien zijn witte hennen in de praktijk beter geschikt dan bruine hennen om 
gedurende een langere productiecyclus gehouden te worden”. Volgende week verdedigt Anikó Molnár haar 
doctoraat rond dit thema. U kan meer informatie vinden in het persbericht dat door ILVO werd verspreid.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ILVO) 
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Kunnen eieren gebruikt worden bij kanker-behandeling? 
In Japan loopt een onderzoek waarbij getracht wordt om genetisch gemodificeerde kippen eieren te laten 
leggen die een bestanddeel bevatten dat het potentieel heeft om de kosten van kankerbehandelingen sterk 
te reduceren. Eieren zijn al langer gekend als uitstekende voedingsbron en voor productie van vaccins. 
Maar in Japan willen ze er ook een bron van ‘interferon beta protein” van maken. Dit kan ingezet worden om 
een variëteit aan ziektes te behandelen, zoals o.a. kanker en multiple sclerose.  
 
De traditionele productiemethode van dit bestanddeel verloopt véél trager en moet in een steriele omgeving 
gebeuren. Als je weet hoe lang het duurt vooraleer een hen eieren legt, en hoeveel eieren ze in haar leven 
kan leggen, dan zou dit een goedkope manier zijn om de hoeveelheid van dit bestanddeel op korte tijd sterk 
te verhogen. Uiteraard is er nog meer onderzoek nodig vooraleer het effectief zover zou kunnen komen. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
 
 

Nestlé wil kooi-eieren bannen uit producten 
Tegen eind 2020 wil Nestlé geen kooi-eieren meer verwerken in de producten die in de Europese Unie en 
de Verenigde Staten verkocht worden. De Zwitserse Nestlé-groep heeft ook de intentie om tegen 2025 
wereldwijd volledig kooi-ei vrij te zijn. Momenteel is in sommige delen van de wereld (zoals in Europa) al 
40% van de eieren die ze in hun producten gebruiken afkomstig van kooi-vrije systemen. Nestlé wil in de 
toekomst het dierenwelzijn verbeteren van de kippen die eieren leveren om te verwerken in hun bedrijfs-
producten. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultrySite) 
 
 

Vogelgriep houdt lelijk huis in Zuid-Afrikaanse legsector 
De eerste besmettingen met het H5N8-virus in Zuid-Afrika dateren reeds van juni in vleeskuikenbedrijven in 
2 regio’s, nl. in het NO en het ZW van het land. Nu meldt Zuid-Afrika besmettingen in 8 van de 9 provincies 
en is het vooral de legsector die zwaar wordt getroffen. Momenteel zou de landelijke eierproductie al met 
zo’n 20% gedaald zijn. Eind vorige week waren al zo’n 3 miljoen dieren geruimd, waarvan ruim 2 miljoen 
alleen al in de Western Cape-provincie. Daar zit het merendeel van de Zuid-Afrikaanse eierproductie 
geconcentreerd en is naar schatting 60% van de bedrijven besmet. Bij een uitbraak met het hoogpathogene 
virus gelden ginds dezelfde protocollen als in Europa (beschermingsgebied, vervoersverbod,…). 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb.nl) 
 
 

Inhoud novembernummer Pluimvee 
 Standpunt van de voorzitter: Een betere communicatie tussen de schakels moet leiden tot meer 

dierenwelzijn 

 Uitkomst in de stal 

 DGZ opende zijn vernieuwde gebouwen 

 1-Ster kippen in de nieuwe stallen van Marijn Uitdewilligen 

 Alles onder één dak: vrije uitloopstal familie Wibaut 

 Grote variatie in het pluimvee-onderzoek door ILVO 

 Kalkoenhouders maken kennis met het HyCare systeem 

 Studiedag Praktijkcentrum Pluimvee focust op bloedluisbestrijding 

 Efficiënte verwijdering van fipronil: De SOPURA Procedure (publi-reportage) 

 De pluimveebarema’s: inkomsten 2016 

 De gebruikelijke rubrieken: juridische info, nieuws bedrijven, marktinfo en kort nieuws  
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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 31/10/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +1,11 13,64 +1,11 13,84 +1,11 13,37 +0,60 13,24

72,5 +1,11 12,40 +1,11 12,60 +1,11 12,13 +0,60 12,00

67,5 +1,02 11,56 +1,02 11,96 +1,02 11,29 +0,43 11,28

62,5 +0,92 10,70 +0,92 11,10 +0,92 10,43 +0,42 10,67

57,5 +0,84 9,84 +0,84 10,24 +0,69 9,57 +0,42 9,82

52,5 +0,76 8,93 +0,76 9,33 +0,76 8,66 +0,76 9,33

47,5 +0,70 8,06 +0,70 8,26 +0,70 7,79 +0,70 8,26

42,5 +0,62 7,18 +0,62 7,38 +0,62 6,91 +0,62 7,38

XL 14,44 14,64 14,17 14,04

L 12,36 12,76 12,09 12,08

M 10,64 11,04 10,37 10,62

S 8,66 8,86 8,39 8,86

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 )

0,25+0,00 0,23

week 42: 0,85 // week 43: 0,85 // week 44: 0,85

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

+0,05 2,55 2,60

0,25 0,23

+0,00 0,30 0,32

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 25 oktober markt van 31 oktober

+0,01 0,70 0,72 0,71 0,73

0,30 0,32

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week43.pdf

