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Agenda 

 27-30 juli: beurs van Libramont 

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

 6 november: trefdag voor pluimveehouders  te Gits (Roeselare), georganiseerd door de prov. 

West-Vlaanderen i.s.m. o.a. de Landsbond. 

 

Terug nieuwe haarden van NCD   
Nadat maandag twee gevallen bij hobbyhouders bevestigd werden (bij sierpluimvee in Ninove en bij 
fazanten in Eeklo) is er ook een 3

de
 besmetting bij  een commercieel bedrijf vastgesteld van de ziekte van 

Newcastle (NCD). Het betreft een opfokbedrijf in Waregem waar een hogere sterfte dan normaal 
vastgesteld was. De kippen waren gevaccineerd, maar dit bleek onvoldoende om doorbraak van de ziekte 
te voorkomen. Rond deze nieuwe uitbraakhaard worden dezelfde maatregelen van kracht als rond de 
vorige uitbraken in Haaltert en Zulte. Een zone met een straal van 500 meter, een beschermingsgebied 
met een straal van 3 km en een toezichtsgebied  met een straal van 10 km werden afgebakend. Daar 
gelden vanaf nu gedurende ten minste 21 dagen de standaard maatregelen. Een overzicht van alle 
maatregelen vindt u op de website van het FAVV.  

(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 

NCD: zijn mijn dieren correct gevaccineerd en beschermd?  
In het DGZ nieuwsbrief van 17 juli wordt er nogmaals de nadruk gelegd dat een goed uitgevoerde 
vaccinatie (naast bio-veiligheid) een must is om NCD op het pluimveebedrijf te voorkomen. Naast de 
entingsprocedure en soorten vaccins wordt er eveneens aangegeven hoe men de uitgevoerde 
vaccinatie(s) of de immuniteit van de dieren kan opvolgen. Dit kan nagegaan worden door een HI-test voor 
NCD te laten uitvoeren op bloedstalen van 20 willekeurig gekozen dieren van de toom. Hierbij wordt 
onderzocht hoeveel “beschermende” antistoffen er aanwezig zijn en of de toomimmuniteit voldoende hoog 
is. Met de huidige vaccinatieschema’s bekomt men bij leghennen op 17 weken een gemiddelde HI-titer 
tussen 8 en 11. Belangrijk is niet enkel een hoog gemiddelde maar eveneens een zo laag mogelijke 
variatie in de waarden van de toom. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: DGZ) 
 

In Nederland voert IKB verplicht douchen in voor bezoekers 

 

Landsbond 

http://www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/#Maatregelen
https://www.dgz.be/nieuwsbericht/professionele-pluimveesector-opnieuw-getroffen-door-ncd?utm_source=DGZ+nieuwsbrief&utm_campaign=bad801a9a3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_17_04_46&utm_medium=email&utm_term=0_6c0e88dfa7-bad801a9a3-327435281
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Om de bioveiligheid van pluimveebedrijven te verhogen heeft IKB Kip en IKB Ei nieuwe hygiëne 
voorschriften in hun voorwaarden opgenomen, die vanaf 1 juli 2019 ingaan. Iedere bezoeker van een 
pluimveebedrijf is vanaf dan verplicht om zowel bij binnenkomst als bij het verlaten minimaal vijf minuten te 
douchen. De douche, een onderdeel  van het van de hygiënesluis, moet volgens het doorloop-principe 
uitgevoerd zijn. Hierbij worden drie gescheiden ruimtes onderscheiden waar men zich achtereenvolgens 
kan uitkleden, douchen en aankleden. Voor pluimveehouders die al een douche hebben, maar welke niet 
voldoet aan het doorloop-principe, geldt wel nog een overgangstermijn van 10 jaar. Nog bijkomende 
hygiënevoorschriften zijn opgenomen door IKB: bezoekers moeten parkeren op de daarvoor aangewezen 
parkeergelegenheid; zonder toestemming mag een persoon het erf niet betreden en gereedschap zonder 
toestemming en/of ontsmetting mag de stal niet in. Bedrijfskleding moet altijd gedragen worden en na 
vertrek uitgetrokken worden. Uit de talrijke reacties op fora blijkt dan niet iedereen deze maatregelen 
toejuicht of overtuigd is van het nut.  

 (Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 

Exporteren van Europees pluimveevlees gemakkelijker na recente akkoorden 

China heeft vorige week ingestemd om terug haar markt te openen voor Duits en Pools pluimveevlees. 
Omwille van vogelgriepperikelen had ze twee jaar terug hiervoor een embargo ingesteld. De 
overeenkomst is vorige week in Berlijn gesloten tijdens een Chinees-Duits handelsoverleg.  Voor China is 
dit gedeeltelijk uit noodzaak omdat door de verstrengde voedselveiligheidswaarborgen er problemen zijn 
met invoer vanuit Brazilië en anderzijds ook door de “Trump”maatregelen de invoer vanuit de USA van 
pluimveevlees, omwille van importheffingen als tegenmaatregel, minder interessant wordt. Voor de EU zijn 
dit gunstige perspectieven om op de grote Chinese markt dit gat mee te helpen opvullen.  
Recent is ook door de EU en Japan een vrijhandelsakkoord ondertekend. Gezien Japan de belangrijkste 
afnemer is van EU eieren, kan dit ook voor deze sector positieve perspectieven bieden.    

 (Tekst: Pluimvee) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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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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 17/07/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,18 6,09 -0,18 6,69 -0,08 6,79 -0,10 7,37

72,5 -0,18 4,85 -0,18 5,45 -0,08 5,55 -0,10 6,13

67,5 -0,17 4,51 -0,17 5,11 -0,08 5,19 -0,11 5,68

62,5 -0,16 4,17 -0,16 4,77 -0,09 4,82 -0,12 5,21

57,5 -0,14 3,83 -0,14 4,43 -0,09 4,41 -0,12 4,66

52,5 -0,13 3,49 -0,13 4,09 -0,08 3,90 -0,13 4,09

47,5 -0,12 3,14 -0,12 3,74 -0,06 3,42 -0,06 3,92

42,5 -0,11 2,80 -0,11 3,40 -0,06 2,98 -0,06 3,48

XL -0,18 6,89 -0,18 7,49 -0,08 7,59 -0,10 8,17

L -0,17 5,31 -0,17 5,91 -0,08 5,99 -0,11 6,48

M -0,14 4,63 -0,14 5,23 -0,09 5,21 -0,12 5,46

S -0,12 3,74 -0,12 4,34 -0,06 4,02 -0,06 4,52

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 11 juli

+0,00 0,46 0,48 0,46 0,48

-0,02 0,00

markt van 18 juli

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

 week 27: 0,93 // week 28: 0,93 // week 29: 0,93

+0,00 0,95 0,97 0,95 0,97

+0,00 1,40 1,40

-0,07 -0,09

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/nl/markten/gpa

