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Agenda 

 11-14 september: SPACE beurs te Rennes (F). 

 6 november: trefdag voor pluimveehouders georganiseerd door de prov. West Vlaanderen te 
Roeselare. 

Dreiging voor NCD groot na 8ste haard bij hobbypluimvee   

Het FAVV bevestigde deze week verschillende nieuwe haarden van Newcastle Disease (NCD) of 
pseudovogelpest bij hobbypluimvee in Wallonië maar eveneens één haard in Dentergem. Hiermee komt 
het aantal haarden, sedert eind april, op 8 van deze zeer besmettelijke pluimveeziekte. Gezien het 
verspreidingspatroon en de besmettingen zich voordoen op hobbybedrijven wordt aangenomen dat de 
ziekte via de pluimveehandel is binnengebracht en verspreid werd.   

Ook in California (USA) steekt NCD de kop op nadat deze ziekte sedert 2003 niet meer vastgesteld was. 
Half mei werd de eerste haard bevestigd en sedertdien werden 22 haarden van NCD vastgesteld door de 
verantwoordelijke veterinaire diensten. Ook daar zijn tot op heden enkel hobbybedrijven besmet die 
vermoedelijk niet gevaccineerd waren.  

Bij professioneel pluimvee is vaccinatie verplicht en indien correct gevaccineerd, biedt het vaccin 
voldoende bescherming tegen NCD. Maar de virusstam die momenteel woekert komt normaal niet voor in 
onze contreien en mogelijks biedt het huidige vaccin geen 100% bescherming tegen deze stam. Een 
besmetting in de professionele sector moet ten alle koste vermeden worden gezien de grote gevolgen 
voor zowel sterfte van dieren als voor belemmering van export van dieren en pluimveevlees. Vandaar de 
oproep om een verscherpte bioveiligheid toe te passen en zeker alle contacten met handelaars of 
hobby pluimveehouders te weren.  

Vermelden we nog dat het FAVV de vereiste maatregelen heeft genomen rondom de haarden om 
contactbesmettingen te voorkomen (afgebakend beschermingsgebied van 500m waarbinnen 
verzamelingen verboden zijn en waar alle pluimvee en duiven moeten gevaccineerd worden).  

(Tekst  Pluimvee – Bron:  FAVV en WATTAgNet) 

Invoer van vers kippenvlees uit Oekraïne via tariefvrije lijn bereikt recordhoogte in 
mei 

Volgens de recentste statistische gegevens van de Europese Commissie heeft de invoer vanuit Oekraïne 
van kippenvlees (filet met een beetje been aan) via de tariefvrije lijn, CN 0207 1370, een recordhoogte 
aangenomen in mei met een volume van 5.100 ton karkasgewicht.  
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Deze vindingrijke weg, om vers pluimveevlees boven het toegestane quotum in te voeren, startte vorig jaar 
in oktober. Maandelijks kwam hierdoor circa 3.000 à 4.000 ton vers pluimveevlees in de EU binnen naar 
zusterbedrijven in Nederland, Polen en Slovakije. Dat de EC nog geen halt aan deze lijn heeft kunnen of 
willen doorvoeren bewijst het volume dat in mei voor de eerste maal meer dan 5.000 ton bedroeg.    

De totale import van pluimveevlees vanuit Oekraïne is mede hierdoor dit jaar meer dan verdubbeld (+ 
127%) in de periode januari-april in vergelijking met dezelfde periode in 2017. 

(Tekst: Pluimvee - Bron: EU) 

Voorwaarden voor tussenkomst salmonellabemonsteringsprotocol uitgebreid  

Het aantal pluimveetomen positief voor Salmonella Infantis neemt de laatste jaren toe. Daarom werden de 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor de financiële tussenkomst, van het Fonds voor de 
analysekosten van swabs genomen tijdens de leegstand, uitgebreid. Voortaan komen ook 
leghennenbedrijven positief voor Salmonella Infantis in aanmerking. Ook voor vleeskippenbedrijven is er 
een aanpassing: zij komen vanaf nu reeds in aanmerking van zodra één ronde positief is voor dit serotype. 

Met een aangepast protocol, met 5 mengstalen in plaats van 2 en dit op vooraf gedefinieerde plaatsen, 
krijgt de veehouder een uitgebreider beeld van de besmettingsbron(nen) in zijn stal en kan hij het 
reinigingsprotocol hierop afstemmen. 

Om te weten of je in aanmerking komt voor cofinanciering door het Sanitair Fonds verwijzen we naar de 
website van DGZ of via de bedrijfsdierenarts.  

(Tekst Pluimvee - Bron: DGZ)  

Diverse vacatures mbt de pluimveesector  

Zowel op het proefbedrijf te Geel, als op het ILVO lopen er momenteel vacatures mbt de pluimveesector. 

Op het PP te Geel worden 2 expert(e) pluimveeonderzoekers gevraagd voor vervanging. Het betreft 
voltijdse functies. Meer info vind je hier. 

Op het ILVO wordt binnenkort het 4jarig project “Naar een meer duurzame pluimveehouderij via 
brongerichte vermindering van ammoniakemissie”, opgestart. Hiervoor zoekt men een onderzoeker  
(doctoraatsstudent) evenals een projectmedewerker.  

(Tekst Pluimvee - Bron: PP en ILVO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

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://pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Vacature_onderzoeker%20PP.pdf
http://pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Vacature%20doctoraat%20pluimvee%20ILVO_(1).pdf
http://pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Vacature%20doctoraat%20pluimvee%20ILVO_(1).pdf
http://pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Projectmedewerker%20pluimvee%20ILVO%20_.pdf
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 
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 26/06/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,33 6,64 +0,33 7,24 -0,10 6,92 -0,04 7,53

72,5 +0,33 5,40 +0,33 6,00 -0,10 5,68 -0,04 6,29

67,5 +0,31 5,02 +0,31 5,62 -0,07 5,34 -0,04 5,84

62,5 +0,28 4,64 +0,28 5,24 -0,04 4,98 -0,04 5,37

57,5 +0,26 4,26 +0,26 4,86 -0,02 4,58 -0,05 4,81

52,5 +0,24 3,88 +0,24 4,48 -0,01 4,07 -0,01 4,17

47,5 +0,21 3,50 +0,21 4,10 +0,00 3,58 +0,00 4,08

42,5 +0,19 3,12 +0,19 3,72 -0,01 3,12 -0,01 3,62

XL +0,33 7,44 +0,33 8,04 -0,10 7,72 -0,04 8,33

L +0,31 5,82 +0,31 6,42 -0,07 6,14 -0,04 6,64

M +0,26 5,06 +0,26 5,66 -0,02 5,38 -0,05 5,61

S +0,21 4,10 +0,21 4,70 +0,00 4,18 +0,00 4,68

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 -0,02 0,00

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 20 juni

-0,02 0,51 0,53 0,49 0,51

-0,02 0,00

markt van 27 juni

-0,07+0,00 -0,09

 week 24: 0,90 // week 25: 0,91 // week 26: 0,91

+0,02 0,93 0,95 0,95 0,97

+0,00 1,40 1,40

-0,07 -0,09

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

