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Agenda 

 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. Blokkeer deze datum nu reeds in je agenda. Meer info 
volgt. 

 10-13 januari 2019: Agriflanders beurs in Flanders Expo te Gent  

Stijgende graanprijzen door aanhoudende droogte  
De oogstprognoses werden in diverse Europese landen bijgesteld door de droogte en de hieruit 
voortvloeiende lagere opbrengst. Nochtans is er nog geen duidelijk en globaal zicht omtrent de impact van 
de droogte op de totale productie maar de prijzen van o.a. tarwe en gerst zijn wel reeds met zowat een 
kwart gestegen sedert einde juni en komen stillaan in buurt van 200 euro/ton. Voor mais is de stijging 
minder uitgesproken mede omdat de opbrengst nog kan beïnvloed worden door voldoende neerslag in de 
eerste helft van augustus.   

Dat er sprake is van speculatie blijkt o.a. gezien op wereldschaal de stijging van de graanprijzen, de laatste 
maand, toch heel wat lager is. Maar ook de grootste graanmarkt ter wereld (Chicago) liet recent toch een 
opstoot van de tarweprijs zien. Anderzijds zijn de prognoses voor de maisproductie op wereldschaal nog 
steeds vrij goed zodat deze een compenserend effect kunnen hebben op de lagere tarweoogst. Ook de 
productie van sojabonen in de USA blijkt aan de verwachtingen te voldoen en vertonen daardoor nog geen 
duidelijke opwaartse prijsevolutie. Maar de “Trump” maatregelen en hun impact op o.a. de export naar 
China zorgen voor onzekerheid.    

(Tekst: Pluimvee) 
 

NCD: opheffen/aanpassen van verschillende zones en versoepeling maatregelen  
Het FAVV heeft sinds 26 april 2018 al 20 besmettingen met de ziekte van Newcastle vastgesteld: 17 bij 
hobbyhouders en 3 op commerciële pluimveehouderijen. In de afgelopen weken konden de maatregelen 
rond 7 besmettingen bij hobbyhouders al volledig opgeheven worden, en werden ook reeds zones rond 
uitbraken op professionele bedrijven aangepast. 

De voorbije dagen was de toestand ook onder controle rond andere besmettingen en daarom werden de 
500m zones Zoutleeuw en Hélécine (op 02/08), de 10km zone rond Haaltert (op 04/08) en de 500m zone 
rond Ninove (op 06/08) opgeheven. 

Omdat er geen nieuwe uitbraken meer worden vastgesteld, bevestigde het FAVV vandaag (08/08) dat ook 
de 10km zone rond Zulte wordt opgeheven. Ook worden de zones rond Waregem aangepast: de 3 km-zone 
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versmelt hier met de 10 km-zone. In deze aangepaste 10 km-zone worden tegelijk de maatregelen voor 
hobbyhouders versoepeld. 

In de 10 km-zone rond Waregem zijn dan nog enkel aanvullende, strengere maatregelen van kracht in de 
500m zone die op 25 juni werd afgebakend rond een besmetting bij een hobbyhouder in Dentergem.  

De maatregelen in de zones rond andere besmettingen worden voorlopig niet aangepast. Ook de algemene 
maatregelen voor alle pluimveehouders in België blijven voorlopig ongewijzigd. Voor de gedetailleerde 
voorwaarden waaraan o.a. de pluimveehandelaar moet voldoen, om zijn activiteiten te mogen uitoefenen, 
verwijzen we naar de website van het FAVV 

(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 

Mogelijkheden voor “precisie” pluimveeproductie   
“Precisielandbouw” is een hot topic in de plantaardige sector en één van de recente modewoorden om 
nieuwe technieken te introduceren. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld veel minder herbiciden en/of 
insecticiden te moeten inzetten of meststoffen kunnen veel efficiënter op de juiste plaats en tijd toegediend 
worden.    

In de dierlijke sector is het begrip ook reeds vrij goed ingeburgerd voor grotere dieren (runderen – 
varkens). Problemen met individuele dieren kunnen hierdoor veel sneller gedetecteerd en behandeld 
worden. Maar ook bij kippen wordt intensief onderzoek uitgevoerd om bv. via (individuele)sensoren, 
(warmte)camera’s en geluidsdetectie vroegtijdige problemen in kaart te brengen of een sturing van het 
gedrag wordt beoogd. Naast productiebevordering is een verbetering van het welzijn een doelstelling.  

Zo wordt momenteel in Zwitserland het uitloopgedrag van legkippen opgevolgd door ze uit te rusten met 
een sensor en hun verplaatsingen in beeld te brengen. Maar ook technieken met identificatie via infrarood 
of radiofrequenties worden uitgetest om individueel al dan niet afwijkend gedrag te bestuderen. Een beter 
uitloopbeheer of het voorkomen van pikkerij wordt hiermede beoogd.  

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

Hoog pathogene vogelgriep is terug in Maleisië en aanhoudende problemen in 
Vietnam en Rusland  
Het OIE (World Organization of Animal Heath), bevestigde maandag dat er op een legkippenbedrijf 
(28.000 kippen) in Maleisië het hoogpathogene H5N1 type vastgesteld werd. Dit is het eerste geval sedert 
meer dan een jaar in dit land. Ook werden nieuwe haarden in Vietnam (H5N6) en in Rusland gedetecteerd 
en doorgegeven aan het OIE. In Rusland betreft  het 4 “backyard” bedrijfjes waar intussen het totale aantal 
haarden, op professionele en hobbymatige bedrijven samen met HPAI, reeds opgelopen is tot 71.    
(Tekst: Pluimvee – Bron: OIE) 

 

 

 

 
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.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/
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 7/08/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,24 5,56 -0,24 6,16 -0,08 6,57 +0,08 7,33

72,5 -0,24 4,32 -0,24 4,92 -0,08 5,33 +0,08 6,09

67,5 -0,23 4,01 -0,23 4,61 -0,09 4,93 +0,08 5,63

62,5 -0,21 3,71 -0,21 4,31 -0,10 4,52 +0,08 5,14

57,5 -0,20 3,40 -0,20 4,00 -0,11 4,07 +0,08 4,57

52,5 -0,18 3,10 -0,18 3,70 -0,12 3,52 -0,06 3,82

47,5 -0,16 2,79 -0,16 3,39 -0,12 3,02 -0,62 3,02

42,5 -0,14 2,49 -0,14 3,09 -0,11 2,62 -0,61 2,62

XL -0,24 6,36 -0,24 6,96 -0,08 7,37 +0,08 8,13

L -0,23 4,81 -0,23 5,41 -0,09 5,73 +0,08 6,43

M -0,20 4,20 -0,20 4,8 -0,11 4,87 +0,08 5,37

S -0,16 3,39 -0,16 3,99 -0,12 3,62 -0,62 3,62

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 )

-0,03+0,02 -0,07

  week 30: 0,93 // week 31: 0,93 // week 32: 0,93

+0,01 0,95 0,97 0,96 0,98

+0,00 1,35 1,35

-0,05 -0,05

+0,02 0,00 0,02

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 1 augustus

+0,02 0,47 0,49 0,49 0,51

0,02 0,04

markt van 8 augustus

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

