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Agenda 
 10 maart: Statutaire Vergadering West-Vlaanderen. Vanaf 19u30 wordt u verwacht in de feest-

salons van ‘Domein Vossenberg’ te Hooglede. Klik hier voor meer informatie en het programma. 

 17 maart: Algemene Vergadering Antwerpen. De Antwerpse afdeling bestaat 70 jaar en verwacht u 

vanaf 19u in Malle. Klik hier voor meer informatie en het programma.  

 31 maart: Statutaire Vergadering Oost-Vlaanderen. Meer info volgt nog. 

 

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

Vier grote regio’s met stijgende vleesconsumptie 
Volgens Dr. Johansson, een econoom van het Amerikaanse Landbouwdepartement (USDA) zijn er de 
komende 10 jaar 4 grote regio’s waar de vleesconsumptie het meest zal toenemen. Het gaat hierbij om 
Sub-Sahara Afrika (+2,6% per jaar), Noord-Afrika (+2,3% per jaar), Zuidoost-Azië (+2,2% per jaar) en het 
Midden-Oosten (+2,1% per jaar). Dit zou een extra vleesconsumptie betekenen van zo’n 8 miljoen ton in 
deze regio’s, wat ongeveer 20,3% bedraagt van de globale groei in de vraag naar vlees.  
 
Ongeveer 2,7 miljoen ton van dit extra vlees (ongeveer 34% dus) zal moeten geleverd worden door extra 
import. De rest zal geproduceerd worden door een groeiende binnenlandse productie. Volgens Johansson 
zijn op die manier deze regio’s verantwoordelijk voor iets meer dan de helft (52%) van de globale stijging 
in vleesimport tijdens de komende 10 jaar. Het zou vooral de handel zijn in pluimveevlees die zal stijgen 
(ca. 24%). De handel in varkensvlees zou toenemen met zo’n 11%.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
 
 

Oorzaak verliezen Zuid-Afrikaanse pluimveesector 
De Zuid-Afrikaanse ministers van handel en van landbouw hadden recent een onderhoud met de 
Europese Ambassadeur rond de bilaterale handelsrelaties. Tijdens deze bijeenkomst kwam ook de staat 
van de Zuid-Afrikaanse pluimvee-industrie aan bod. In Zuid-Afrika gaan momenteel veel jobs verloren in 
de pluimvee-industrie met publieke protesten tot gevolg. De pluimveesector is er zeer belangrijk voor de 
ontwikkeling en de herleving van de landbouw en de voedselverwerkende keten.  
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Zuid-Afrika zei dat er zowel een structureel als een competitief probleem was door de hogere import. De 
Europese Ambassadeur benadrukte dat volgens de Europese visie het probleem eerder structureel is dan 
dat het te wijten is aan de EU-import. Europa steunt de herstructurering van de sector ook en zei dat er 
ook export mogelijk is van Zuid-Afrika naar de EU. Beide partijen drukten hun goede wil uit om de 
markttoegang te vergemakkelijken en om de samenwerking op sanitair gebied te verhogen.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: The Poultry Site) 
 
 

H5N8 opzettelijk verspreid in Frankrijk? 
Volgens de Nederlandse site Boerderij is er in Frankrijk een gerechtelijk onderzoek gestart naar de 
opzettelijke verspreiding van het H5N8-vogelgriepvirus in het zuidwesten van dat land. Een agrarische 
coöperatie wordt ervan verdacht om eind vorig jaar een vrachtwagen vol eendenkuikens vanuit Tarn naar 
bedrijven in Gers, Lot-et-Garonne en Hautes-Pyrénées te hebben gestuurd. Op dat moment was de 
fokkerij naast het bedrijf waar de eendenkuikens vandaan kwamen al besmet en werd er vermoed dat de 
dieren besmet waren met het virus. Er wordt nu onderzocht of de veehouders waar de eenden voor 
bestemd waren, slachtoffer zijn geworden van misleiding. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Update vogelgriep 
België 
Het FAVV krijgt geregeld verdenkingen binnen van particuliere houders. Sinds de uitbraak in Denderbelle 
(Lebbeke) is het gelukkig telkens vals alarm gebleken. Toch bestaat er nog steeds een reëel risico op 
nieuwe uitbraken. Het is daarom ook noodzakelijk om de bioveiligheidsmaatregelen op uw bedrijf blijvend 
correct toe te passen en zich te houden aan alle geldende maatregelen. Deze maatregelen gelden 
voorlopig tot en met 10 maart en zullen eventueel verlengd worden indien het risico blijft. Mocht 
daarentegen het risico in de tussentijd sterk afnemen, kunnen de maatregelen ook altijd vroeger (geheel of 
gedeeltelijk) opgeheven worden.  
 
Overig 
Voor wat betreft pluimvee en gevangen gehouden vogels (zie ook deze kaart van ADNS in rood, resp. 
blauw) zijn er in Europa de laatste 10 dagen vooral problemen geweest in Frankrijk, Duitsland, Polen en 
Tsjechië. Daarnaast zijn er ook enkele occasionele uitbraken geweest in Noordwest-Europa en in Zuid- en 
Zuidoost-Europa.  
Voor wat de wilde vogels betreft (zie kaart ADNS), blijft de intensiteit nog steeds uitzonderlijk hoog. Het 
aantal meldingen van besmettingen stijgt vooral in Centraal- en Zuidoost-Europa nog steeds. Maar ook in 
onze buurlanden worden nog geregeld besmette wilde vogels gevonden.  
 
Het FAVV stuurde begin deze week nog een update door van de overzichtstabel. Die zal helaas al terug 
moeten aangepast worden. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 

Innovaties gezocht! 
Op 17 en 18 mei 2017 vindt het Pluimveesymposium in Eersel (NL) plaats. Tijdens dit symposium zal 
opnieuw een Innovatieprijs voor Leg en voor Vlees uitgereikt worden aan een vernieuwing die door een 
pluimveehouder zelf of samen met een bedrijf tot stand is gekomen. Elke innovatie die als positief kan 
ervaren worden door de pluimveesector maakt kans om te winnen. Het moet effectief iets zijn waar de 
pluimveesector iets mee is; iets wat de dagelijkse arbeid kan verlichten,… U kan zich nog tot 20 maart 
kandidaat stellen om deze prijs te winnen. Om u aan te melden als kandidaat moet u hier klikken. Aarzel 
zeker niet om deel te nemen! 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveesymposium) 
 

http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp
http://pluimvee.be/files/2017-02-13%20ADNS%20Pluimvee%20en%20gevangen%20vogels.png
http://pluimvee.be/files/2017-02-13%20ADNS%20wild.png
http://pluimvee.be/files/2017-02-13%20Overzicht%20AI%20FAVV.pdf
https://www.pluimveeweb.nl/algemeen/symposium/innovatieprijs/
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EIERPRIJZEN MARKT KRUISHOUTEM(bron: www.kruishoutem.be) 
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De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
Andere marktoverzichten staan op onze website  

Prijzen voor 14/02/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,04 6,43 +0,04 6,83 -0,06 7,13 -0,13 7,81

72,5 +0,04 5,19 +0,04 5,59 -0,06 5,89 -0,13 6,57

67,5 +0,10 4,89 +0,10 5,49 -0,05 5,74 -0,10 6,52

62,5 +0,15 4,57 +0,15 5,27 -0,04 5,55 -0,08 6,21

57,5 +0,18 4,21 +0,18 4,91 -0,05 5,14 -0,07 5,66

52,5 +0,15 3,74 +0,15 4,39 -0,07 4,22 -0,07 4,49

47,5 +0,12 3,28 +0,12 3,68 +0,12 3,73 +0,12 3,78

42,5 +0,11 2,89 +0,11 3,29 +0,11 3,34 +0,11 3,39

XL 7,13 7,53 7,83 8,51

L 5,59 6,19 6,44 7,22

M 4,91 5,61 5,84 6,36

S 3,78 4,18 4,23 4,28

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 0,10 0,12

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 8 februari markt van 15 februari

+0,00 0,43 0,45 0,43 0,45

0,10 0,12

0,05+0,00 0,03

week 5: 0,85 // week 6: 0,84 // week 7: 0,84

+0,00 0,86 0,88 0,86 0,88

-0,05 2,10 2,05

0,05 0,03

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week6.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

