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Agenda 

 7 september: open deur nieuw bio-legkippenbedrijf van  P. Loncin en N. Mangin te Wardin n° 303 
nabij Bastogne. Welkom vanaf 14.00u. Meer info hier. 

 7 september: uitnodiging voor de denktank “De andere kip”, te Melle.  

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

 10 september DGZ infosessie voor broeierijen ivm KB registratie en identificatie te Torhout. 
Inschrijven via deze link.  

 13 september (te Brecht), 14 september (te Welle), 17 september (te Beervelde), 18 september (te 
Ieper) en 19 september (te Tielt) DGZ infosessie voor pluimveehouders, -vervoeders en –handelaars, 
telkens om 19.00u.  

 24 september (te DGZ Torhout) en 28 september (te DGZ Lier) beide om 14.00u, DGZ infosessie 
voor konijnenhouders.   

 3 oktober (te Tielt) en 4 oktober (te Malle): studieavond “Opfok en vermeerdering” van de 
Landsbond. Meer info volgt. 

 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. 

Inschrijven voor “De Schoonste Boerin van Vlaanderen” is dringend 
Op 12 januari, tijdens de komende Agriflanders beurs, wordt voor de 8ste maal de “Schoonste Boerin van 
Vlaanderen verkozen. De organisator Field is een communicatiebureau met de focus op agro- en 
voedingssector en projecten rond duurzame landbouw.  

De Schoonste Boerin van Vlaanderen is geen klassieke missverkiezing. Men zoekt een moderne boerin 
om het vak te promoten. Spontaniteit, doortastendheid, mondigheid en een klare kijk op de land- en 
tuinbouwsector zijn de belangrijkste criteria. Het belangrijkste is dat de deelname voor alle deelneemsters 
een aangename ervaring wordt. Meer info op www.schoonsteboerin.be 

De winnares krijgt naast eeuwige roem, een tractor en mag samen met de eredames en de winnares van 
de publieksprijs op reis.   
Inschrijven kan nog tot einde deze maand. Stuur jouw motivatie voor deelname, wat info over je job en 
bedrijf, recente pasfoto en contactgegevens naar nele.carlier@field.be 

29 augustus 2018 

Nr. 35 – week 35 

Markten week 35 tov week 34 

Extra zware soep + 

Half zware soep + 

Lichte soep + 

Vleeskippen = 

ABC = 

Konijnen + 

Verrijkte kooi-eieren   + 

Scharreleieren        + 

 

Landsbond 

In dit nummer: 

 Agenda 

 Inschrijven voor “De Schoonste Boerin van Vlaanderen” is 

dringend  

 Infectieuze larynchotracheïtis (ILT) vastgesteld bij onze 

Noorderburen 

 Methode ontwikkeld in de VS om kippenkarkassen en mest op 

het bedrijf te ontdoen van AI 

 NCD: update van toestand in binnen- en buitenland 

 Markten 

 

http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-09-07%20-%20Uitnodiging%20Loncin.pdf
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-09-07%20Derde%20denktank%20'de%20andere%20kip'.pdf
https://www.dgz.be/inschrijving-infosessies-nieuw-kb-ir-pluimvee-en-konijnen
https://www.dgz.be/inschrijving-infosessies-nieuw-kb-ir-pluimvee-en-konijnen
https://www.dgz.be/inschrijving-infosessies-nieuw-kb-ir-pluimvee-en-konijnen
http://www.schoonsteboerin.be/
mailto:nele.carlier@field.be
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(Tekst: Pluimvee – Bron: Field communication) 
 

Infectieuze larynchotracheïtis (ILT) vastgesteld bij onze Noorderburen 
Sinds 1 juli zijn er negen nieuwe uitbraken van infectieuze larynchotracheïtis (ILT) vastgesteld op 
Nederlandse pluimveebedrijven. Zeven zijn gelegen in Zuid-Nederland en hebben zich voorgedaan op zes 
vleeskuikenbedrijven en één op een opfokbedrijf.  ILT is een virale luchtwegaandoening bij kippen.  

„In het gebied zijn de nodige hygiënemaatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Het is nog te 
vroeg om definitieve conclusies te trekken, maar de betreffende uitbraak lijkt onder controle”, melde de 
Nederlandse Gezondheidsdienst (GD). Afgelopen periode heeft de GD ook één uitbraak van ILT vastgesteld 
bij volwassen dieren. 

„Het ILT-virus kan langere tijd buiten de kip overleven. Biosecurity-maatregelen met betrekking tot 
erfbetreders en transporten van en naar het bedrijf zijn daarom van groot belang. Het virus kan ook via de 
lucht verspreiden (korte afstanden, afhankelijk van de weersomstandigheden).”  

„Preventie van ILT door middel van vaccinatie tijdens de opfok is goed mogelijk. Let hierbij wel op een 
correcte toediening van levende vaccins (via oogdruppel) om spreiding van en problemen door het vaccin, 
ook buiten het gevaccineerde koppel, te voorkomen. Controle van de vaccinatie door middel van serologie 
is raadzaam”, adviseert de GD.  

(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 

Methode ontwikkeld in de VS om kippenkarkassen en mest op het bedrijf te ontdoen 
van AI 
Tijdens een episode van vogelgriep is er grote nood aan gepaste technologie om pluimveekarkassen en 
mest te ontdoen van het AI virus. Dit inspireerde de Universiteit van Iowa (VS) om een praktische en 
doeltreffende manier te ontwikkelen. Men maakt gebruik van een mobiele installatie waar meerdere 
gasbranders in gemonteerd zijn die de trailer opwarmen. Een transportsysteem vervoert de karkassen en 
mest doorheen de trailer tot ze ontdaan zijn van het virus.  

Uit de experimentele studies werd een 3D curve opgesteld die het verband weergeeft tussen de nodige 
temperatuur, de hoeveelheid materiaal en de tijd om het virus te inactiveren. Via modellering werd 
vervolgens de opschaling van het labomodel tot een praktisch bruikbare methode in kaart gebracht. De 
onderzoekers maken zich sterk dat praktische trailers kunnen gebouwd worden die het nodige volume 
aankunnen om op de getroffen bedrijven snel de karkassen en mest te ontdoen van het virus. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: The Poultry Site)  
 

NCD: update van toestand in binnen- en buitenland 
Gezien er zich geen nieuwe gevallen van NCD voorgedaan hebben, heeft het FAVV vorige week vrijdag 
opnieuw meerdere zones opgeheven die werden afgebakend rond besmettingshaarden. Alleen in een 
zone rond Lessen, in Henegouwen, is nog een beschermingszone van kracht. Maar de algemene 
maatregelen voor alle pluimveehouders in België, o.a. een verbod op verzamelingen met pluimvee en op 
het verhandelen van dergelijke hobbyvogels voor particulieren blijven voorlopig gelden.  

Maar ook in andere landen kamt men met NCD-besmettingen. In de VS in de staat Californië zijn sedert 
mei in totaal 106 haarden van NCD vastgesteld. Alle besmettingen zijn in “achtertuin” houderijen met 
hobby- of expositiepluimvee. Gezien er in augustus vele nieuwe haarden ontdekt werden, lijkt de toestand 
nog niet onder controle. In Israël maakt het OIE melding van 7 bevestigde haarden zowel in “backyard” als 
professionele bedrijven. Bij deze laatsten zijn zowel een bedrijf met jonge kalkoentjes en vleeskippen-
bedrijven. Een 8ste verdacht bedrijf met legkippen is nog niet bevestigd. Tenslotte wordt ook melding 
gedaan van varianten van NCD in Colombia, de Tsjechische republiek en Cyprus.  

(Tekst: Pluimvee – Bronnen: o.a. OIE en WattAgNet)  

 

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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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 28/08/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,19 5,58 +0,19 6,18 +0,03 6,50 +0,15 7,53

72,5 +0,19 4,34 +0,19 4,94 +0,03 5,26 +0,15 6,29

67,5 +0,18 4,04 +0,18 4,64 +0,02 4,85 +0,10 5,71

62,5 +0,17 3,73 +0,17 4,33 +0,01 4,43 +0,05 5,11

57,5 +0,15 3,42 +0,15 4,02 +0,00 3,97 +0,02 4,47

52,5 +0,14 3,12 +0,14 3,72 +0,01 3,40 +0,01 3,70

47,5 +0,13 2,81 +0,13 3,41 +0,01 2,89 +0,01 2,89

42,5 +0,12 2,51 +0,12 3,11 +0,00 2,50 +0,00 2,50

XL +0,19 6,38 +0,19 6,98 +0,03 7,3 +0,15 8,33

L +0,18 4,84 +0,18 5,44 +0,02 5,65 +0,10 6,51

M +0,15 4,22 +0,15 4,82 +0,00 4,77 +0,02 5,27

S +0,13 3,41 +0,13 4,01 +0,01 3,49 +0,01 3,49

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 )

0,02+0,01 -0,01

   week 33: 0,94 // week 34: 0,94 // week 35: 0,94

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

+0,15 1,50 1,65

0,01 0,00

+0,01 0,06 0,08

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 22 augustus

+0,04 0,52 0,54 0,56 0,58

0,07 0,09

markt van 29 augustus

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

