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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  

Nieuwe beleidsmedewerker voor de Landsbond  
In de loop van september zal Martijn Chombaere in dienst treden als nieuwe beleidsmedewerker van de 
Landsbond, in opvolging van Karolien Langendries die sedert 1 mei werkzaam is op het ILVO waar ze nu 
het pluimveeloket leidt. 

Martijn is 27 jaar en afkomstig van Kanegem bij Tielt. Hij studeerde af in 2013 met een master bioweten-
schappen land en tuinbouw, afstudeerrichting plantaardige en dierlijke productie. De pluimveesector is 
geen onbekende voor Martijn gezien o.a. zijn masterthesis handelde over welzijnsfactoren bij  legkippen. 
Na zijn studies was hij 4 jaar technisch commercieel adviseur bij Vepymo en vervolgens nog een jaar 
actief als unit business manager bij toeleveringsbedrijf Alphatac.  

(Tekst: Pluimvee) 
 

Geen nieuwe gevallen van NCD: opheffen van de 500m zone 

Op 31 juli werd de laatste haard vastgesteld bij een hobbyhouder in Momignies (Henegouwen). Omdat er 
sedertdien geen nieuwe uitbraken meer vastgesteld werden kon tot verdere versoepeling van de 
maatregelen overgaan worden. Zo werd vorige vrijdag de 500m zone, afgebakend rond de besmetting bij 
een hobbyhouder in Meix-devant-Virton (LUX), opgeheven.  

De bestaande maatregelen, in de nog niet vrijgegeven zones, rond besmettingen werden voorlopig nog niet 
aangepast. Ook de algemene maatregelen voor alle pluimveehouders in België blijven voorlopig 
ongewijzigd. Voor gedetailleerde info ivm met de maatregelen en een kaart met afbakening van de zones 

verwijzen we naar www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 

In China is de grootste broeierij voor de leg recent geopend  
In Handan (Hebei provincie) werd recent een broeierijcomplex geopend waar jaarlijks 60 miljoen 
commerciële vrouwelijke legkuikens gaan geproduceerd worden. Deze broeierij wordt niet alleen de 
grootste in China maar is ook op wereldschaal de grootste voor de legsector. De broeierij behoort tot de 
Huayu Agricultural Technology groep en het Hebei Huayu Poultry Incubation Center heeft naast de broeierij 
een internationaal trainings- en conferentiecentrum.  

 

Landsbond 

http://www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/
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De broeierij werkt nauw samen met Hy-Line International, waarvan het distributeur is van zowel de bruine 
als witte lijnen legkippen. Er werd o.a. voor de inrichting beroep gedaan op de Hatchtech technologie en 
zeer hoge normen werden gesteld wat betreft esthetiek, bouwmaterialen evenals bioveiligheid. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: The Poultry Site)  
 

Papier onder drinkers van 1-dagskuikens: nuttig?  
In een onderzoek aan de Universiteit van Georgia (USA) werd het effect onderzocht van de aanwezigheid 
van een strook papier onder de drinklijnen op de wateropname en prestaties van vleeskuikens. De studie 
had plaats op 6 bedrijven met ieder twee stallen, respectievelijk met en zonder de papierstrook. Men 
hoopte dat de aanwezigheid van papier attractief zou zijn voor de kuikens om sneller en meer water op  te 
nemen. 

De resultaten toonden aan dat enkel de eerste 3-4 uur na introductie van de kuikens er een hogere 
wateropname bekomen werd. Duidelijke positieve effecten op uitval of prestaties tijdens de eerste week 
konden niet vastgesteld worden. Andere factoren als de ouderdom van de moederdieren of kuikenkwaliteit 
hadden een grotere impact dan de al dan niet aanwezigheid van het papier. Het papier liet wel toe om 
lekkende drinknippels op te sporen.  

(Tekst: Pluimvee – Bron: The Poultry Site)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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 14/08/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

vorige week vorige week vorige week vorige week

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,17 5,56 5,39 -0,17 6,16 5,99 -0,06 6,57 6,51 -0,03 7,33 7,30

72,5 -0,17 4,32 4,15 -0,17 4,92 4,75 -0,05 5,33 5,28 -0,03 6,09 6,06

67,5 -0,15 4,01 3,86 -0,15 4,61 4,46 -0,06 4,93 4,87 -0,06 5,63 5,57

62,5 -0,15 3,71 3,56 -0,15 4,31 4,16 -0,08 4,52 4,44 -0,09 5,14 5,05

57,5 -0,13 3,4 3,27 -0,13 4 3,87 -0,09 4,07 3,98 -0,10 4,57 4,47

52,5 -0,12 3,1 2,98 -0,12 3,7 3,58 -0,11 3,52 3,41 -0,11 3,82 3,71

47,5 -0,11 2,79 2,68 -0,11 3,39 3,28 -0,12 3,02 2,90 -0,12 3,02 2,90

42,5 -0,10 2,49 2,39 -0,10 3,09 2,99 -0,10 2,62 2,52 -0,10 2,62 2,52

XL -0,17 6,36 6,19 -0,17 6,96 6,79 -0,06 7,37 7,31 -0,03 8,13 8,10

L -0,15 4,81 4,66 -0,15 5,41 5,26 -0,06 5,73 5,67 -0,06 6,43 6,37

M -0,13 4,20 4,07 -0,13 4,8 4,67 -0,09 4,87 4,78 -0,10 5,37 5,27

S -0,11 3,39 3,28 -0,11 3,99 3,88 -0,12 3,62 3,50 -0,12 3,62 3,50

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+0,00 -0,05

  week 31: 0,93 // week 32: 0,93 // week 33: 0,94

+0,00 0,96 0,98 0,96 0,98

+0,05 1,35 1,40

-0,03 -0,05

+0,00 0,02 0,04

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 8 augustus

+0,00 0,49 0,51 0,49 0,51

0,02 0,04

markt van 14 augustus

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

