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Te koop: compleet of in aparte stukken: inrichting van 16.500 moederdieren 

•  Silo’s met aanvoervijzels en wegers Bridomat  
•  Voederlijnen met grills & Plasson drinkers met pompen en vaten 
•  Fancom ventilatoren en computers, 6 grote ventilatoren 
•  Houten Van Gent roosters, Vencomatic legnesten 
•  Prinzen inpakker met aanvoerlijnen zowel op trays als op kartons 

Ook de nutriënten zijn te koop 

Bellen naar Pascal 0492/609960 

 

VLAM lanceert campagne met gerechten van onze tegenstanders op het WK-voetbal 

WK-gerechten geïnspireerd op onze tegenstanders tijdens de eerste ronde: Panamese, Tunesische en 
Engelse klassiekers… maar met Belgische producten. Hiermee zet VLAM een campagne op om ons te 
doen eten als Rode Duivels. Deze negen unieke WK-recepten worden door VLAM verdeeld via 
LekkerVanBijOns.be en via slagers en retail in België. Voor ieder van deze landen zit er een kiprecept bij 
samengesteld door de chef koks  van de Rode Duivels. 

Voor onze eerste tegenstander, Panama, hebben ze de “Panama kip” gecreëerd: kip met look en 
broccolini. Download hier het recept en eet je in de sfeer van de komende wereldbeker. 

(Tekst Pluimvee – Bron: VLAM) 

Braziliaanse pluimveesector hard getroffen na stakingen in de transportsector 

Nadat vorige maand de EU al een importverbod voor 20 Braziliaanse pluimveeslachthuizen had ingesteld, 
omwille van salmonella besmettingen, werd de sector in mei ook zwaar getroffen door de stakingen in de 
transportsector. Het protest was vooral gericht tegen de dure dieselprijs. De stakingen en de blokkades 
vanaf 21 mei verhinderden o.a. de aanvoer van voeder naar de bedrijven en het transport van de 
vleeskippen naar de slachthuizen.  

De gevolgen zijn niet min.  Men schat dat er minstens 70 miljoen kippen omgekomen zijn (onderweg en op 
de bedrijven) en 120.000 ton  kippen- of varkensvlees konden niet geëxporteerd worden. Verder hebben 
een 170tal slachthuizen, koelhuizen en vleesverwerkende bedrijven hun productie tijdelijk moeten 
stilgeleggen. Einde mei was de stakingsgolf zowat voorbij maar alle problemen ver van opgelost. 

Men schat dat het minstens nog een week zal duren vooraleer alle bedrijven met voeder bevoorraad zijn 
en bijgevolg zullen nog vele dieren verhongeren. De globale economische schade is gigantisch en einde 
mei alleen al voor de pluimveesector opgelopen tot minstens 80 miljoen US dollar. Men verwacht dat het 
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zeker een tweetal maanden zal duren eer de ganse pluimveeproductieketen terug op zijn vroeger peil zal 
zijn.  

(Tekst Pluimvee - Bron: o.a. The Poultry Site)  

Ook in Frankrijk verdere concentratie van de broeierijactiviteiten 

BD France, de joint venture van Belgabroed en het Deense DanHatch hebben, na de broeierij Goasduff 

(in september 2017) en deze van Saint-Marcellin in Isère, nu ook de broeierij Josset et Fils de Caro in de 
Morbihan overgenomen. Met deze 3 overnames in minder dan een jaar heeft BD France nu zowat 25% 
van de Franse markt van de reguliere kuikens in handen. Door deze overname is de Belgisch-Deense 
groep de grootste speler in het Europese broeierijwezen, volgens ‘Le Télegramme’.  

BD France stelt alleen al 180 mensen tewerk, heeft een zakencijfer van 60 miljoen € en produceert 170 
miljoen 1-dagskuikens. 

Ook LDC (de grootste Franse speler) heeft recent verschillende overnames doorgevoerd. 

(Tekst  Pluimvee - Bron: Le Télégramme)  

Acute snot en verhoogd risico op ziekte van Gumboro 

DGZ stelde recent twee gevallen van coryza of acute snot vast bij opfokpluimvee op twee professionele 
bedrijven in West-Vlaanderen. In de DGZ nieuwsbrief van 11 mei werd reeds een geval van acute snot bij 
hobbypluimvee gemeld. Ook het risico op de ziekte van Gumboro of infectieuze bursitis stijgt de laatste tijd 
in Vlaanderen volgens DGZ. Voor beide ziekten is een goede bioveiligheid essentieel om insleep en 
versleping ervan te voorkomen. Wat Gumboro betreft, is het zeer belangrijk de kuikens op de juiste leeftijd 
te vaccineren. Die kan berekend worden op basis van de resultaten van een ELISA-test op 18 bloedstalen 
per toom.  

Ook in Nederland heeft de Gezondheidsdienst voor dieren (GD) recente gevallen van acute snot en van 
ILT vastgesteld bij zowel leghennen, vermeerderingsdieren als vleeskuikens.  

Gezien er ook meldingen zijn van Newcastle disease is diverse Europese landen kan niet genoeg de 
nadruk gelegd worden op een strikte bioveiligheid. 

(Tekst Pluimvee - Bron: DGZ)  

Inhoud MEI nummer Pluimvee  
 Standpunt van de voorzitter: Waar blijft stempelplicht … 

 In de EU zitten bijna 50% van de legkippen in niet kooi systemen 

 Diergeneeskunde: ziekte van Newcastle en acute snot 

 Reportage legbedrijf Nijst 

 Reportage kalkoenenbedrijf Vanoverberghe 

 Bezoek aan Alco Bio Fuel: DDGS alternatief voor soja 

 Verslag Pluimveesymposium te Eersel 

 Kocht de Belg meer of minder kip, eieren en konijn in 2017? 

 Nieuwe EU regels voor biologische landbouw 

 De gebruikelijke rubrieken: juridische info, marktinfo, berichten en kort nieuws  

 
 

ADVERTEREN IN PLUIMVEE MAGAZINE EN DE PLUIMVEE NIEUWSBRIEF? 
Dat kan! Bereik de volledige pluimvee- en konijnensector.  

Advertentietarieven via http://www.pluimvee.be/nl/magazine/adverteren-in-ons-magazine . 
Contacteer Luc Maertens voor meer info en reservaties: 

advertenties@pluimvee.be of +32 498 04 06 91 

 
 
 
 

http://www.pluimvee.be/nl/magazine/adverteren-in-ons-magazine
mailto:advertenties@pluimvee.be
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Uitgever: Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders v.z.w - Oostendsesteenweg 217A –  8000 Brugge 
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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 5/06/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,26 5,66 +0,26 6,26 -0,10 7,05 -0,05 7,53

72,5 +0,26 4,42 +0,26 5,02 -0,10 5,81 -0,05 6,29

67,5 +0,25 4,11 +0,25 4,71 -0,08 5,46 -0,06 5,88

62,5 +0,23 3,80 +0,23 4,40 -0,07 5,09 -0,07 5,44

57,5 +0,21 3,49 +0,21 4,09 -0,07 4,68 -0,07 4,93

52,5 +0,20 3,18 +0,20 3,78 -0,08 4,16 -0,08 4,26

47,5 +0,17 2,86 +0,17 3,46 -0,09 3,67 -0,09 4,17

42,5 +0,16 2,55 +0,16 3,15 -0,08 3,21 -0,08 3,71

XL +0,26 6,46 +0,26 7,06 -0,10 7,85 -0,05 8,33

L +0,25 4,91 +0,25 5,51 -0,08 6,26 -0,06 6,68

M +0,21 4,29 +0,21 4,89 -0,07 5,48 -0,07 5,73

S +0,17 3,46 +0,17 4,06 -0,09 4,27 -0,09 4,77

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 )

-0,07-0,02 -0,07

 week 21: 0,89 // week 22: 0,89 // week 23: 0,90

+0,00 0,93 0,95 0,93 0,95

+0,00 1,40 1,40

-0,05 -0,09

-0,02 0,00 0,02

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 30 mei

+0,00 0,51 0,53 0,51 0,53

-0,02 0,00

markt van 6 juni

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
file:///C:/Users/Luc/Desktop/Woensdag%20NB/GPA%20prijzen%20week%2020.pdf

