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Agenda 

 22 september: opendeurdag bij de familie Vandenbroucke – Verschaeve ter gelegenheid van 2 nieuwe 
kalkoenstallen te Voormezele , Wittenhuisstraat 3. Welkom vanaf 16 uur. De volledige uitnodiging kunt 
u hier vinden. 

 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. De volledige uitnodiging kunt u hier vinden. 

 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. 

Mestbank lanceert nitraatresiducampagne 2018 
 
Vanaf 1 oktober tot en met 15 november zullen er terug nitraatresidustaalnames plaatsvinden op 
Vlaamse percelen. Landbouwers kunnen het mestbankloket (www.mestbankloket.be, rubriekstaalnames 
> bodem > nitraatresidu) raadplegen om na te gaan of er op hun bedrijf percelen voor de 
nitraatresidustaalname geselecteerd zijn. De landbouwers bij wie percelen geselecteerd zijn, krijgen 
hiervoor midden september nog een e-mail of een brief toegestuurd. 
 
Belangrijk hierbij is om voor 28 september  de Mestbank op de hoogte te brengen indien één van de 
geselecteerde percelen te maken heeft gehad met teeltschade of teeltmislukking. Hetzelfde geldt voor 
percelen die niet of niet op een veilige manier bemonsterd kunnen worden. Het niet voldoen aan de 
verplichtingen kan zware gevolgen hebben voor landbouwbedrijven. 

 
 (Tekst: Pluimvee – Bron: VLM)  
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Nr. 38 – week 38 

Markten week 38 t.o.v. week 37 

Extra zware soep - 

Half zware soep = 

Lichte soep = 

Vleeskippen - 

ABC = 

Konijnen + 

Verrijkte kooi-eieren  + 

Scharreleieren       + 
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 FDA beveelt het gebruik van zwarte soldaatvlieglarven aan in 
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 Markten  

http://pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-09-22%20Uitnodiging%20ODD%20Vandenbroucke%20Bert.pdf
file:///C:/Users/Luc/Desktop/Woensdag%20NB/Inschrijving%20infosessies%20nieuw%20KB%20I&R%20pluimvee%20en%20konijnen%20_%20DGZ%20-%20Dierengezondheidszorg%20Vlaanderen.html
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Uitnodiging%20Pluimvee%20De%20pluimveewereld%20draait%20door%2003%20041018LR.pdf
http://www.mestbankloket.be/
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Frankrijk vreest overschot BIO-eieren 
 
Synalaf, de Franse organisatie voor de kippen- en eierindustrie, trekt aan de alarmbel daar de 
omschakeling naar biologisch harder dreigt te gaan dan de vraag naar eieren in deze sector. Alleen al 
in de eerste helft van dit jaar zijn er in Frankrijk 7 % meer biologische eieren geproduceerd dan in 
dezelfde periode vorig jaar. Het laatste anderhalf jaar alleen al zijn er in Frankrijk 18 pluimveebedrijven 
gebouwd of omgebouwd, met een capaciteit van 24.000 biologische leghennen of meer. Synalaf legt 
het probleem bij het feit dat er geen Europese regelgeving is die een maximum stelt aan het aantal 
hennen op een biologisch bedrijf en pleit zelf voor een plafond van 6.000 hennen. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl) 

 
VLM zet in op verdere nutriëntenreductie in mest 
 
In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) onderzocht het ILVO de mogelijkheden om een 
verdere reductie te bekomen van stikstof en fosfaat in dierlijk mest. Dat dit enigszins mogelijk is via 
diervoeders met een laag eiwit- en fosforgehalte is niet nieuw, doch zijn er in de pluimveevoeders nog 
tal van zaken in ontwikkeling om de fosfor- en eiwitgehaltes verder te reduceren.  
 
Hiernaast speelt echter ook de bedrijfsvoering een cruciale rol. In de leghennensector is de 
rassenkeuze bepalend, waarbij witte leghennen efficiënter met voeder omspringen dan bruine 
leghennen. In de braadsector kan het gescheiden afmesten en multifasenvoedering een verdere 
reductie bewerkstelligen. 
 
 (Tekst: Pluimvee – Bron: VLM) 
 

FDA beveelt het gebruik van zwarte soldaatvlieglarven aan in pluimveevoeder 
 
Het Food and Drug Administration (FDA), het agentschap van de federale overheid van de Verenigde 
Staten dat de kwaliteit van het voedsel en de medicijnen in brede zin controleert, heeft het gebruik 
aanbevolen van zwarte soldaatvlieglarven (ZSVL) in pluimveevoeder.  
 
Deze natuurlijke bron van eiwitten heeft een hoog potentieel als een meer duurzamere bron van eiwit 
en bevat bovendien ook nog eens belangrijke hoeveelheid aan energie, essentiële aminozuren, 
vetzuren en mineralen.  
 
EnviroFlight wordt de eerste commerciële producent van ZSVL in de Verenigde Staten en heeft een 
huidige productiecapaciteit van om en beide 3.200 ton gedroogde ZSVL per jaar. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: EnviroFlight) 
 

 

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.  

 

 

 
 
 

 

Prijzen voor 18/09/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,51 6,78 +0,51 7,38 +0,21 7,19 +0,26 8,40

72,5 +0,51 5,54 +0,51 6,14 +0,21 5,95 +0,26 7,16

67,5 +0,47 5,15 +0,47 5,75 +0,22 5,50 +0,25 6,50

62,5 +0,43 4,76 +0,43 5,36 +0,21 5,02 +0,22 5,81

57,5 +0,40 4,37 +0,40 4,97 +0,19 4,48 +0,19 5,04

52,5 +0,36 3,98 +0,36 4,58 +0,13 3,73 +0,14 4,04

47,5 +0,34 3,60 +0,34 4,20 +0,10 3,10 +0,10 3,10

42,5 +0,30 3,21 +0,30 3,81 +0,08 2,69 +0,08 2,69

XL +0,51 7,58 +0,51 8,18 +0,21 7,99 +0,26 9,20

L +0,47 5,95 +0,47 6,55 +0,22 6,30 +0,25 7,30

M +0,40 5,17 +0,40 5,77 +0,19 5,28 +0,19 5,84

S +0,34 4,20 +0,34 4,80 +0,10 3,70 +0,10 3,70

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+0,00 0,00

   week 36: 0,94 // week 37: 0,94 // week 38: 0,94

-0,01 0,96 0,98 0,95 0,97

+0,07 1,83 1,90

0,02 0,00

+0,00 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 12 september

-0,01 0,58 0,60 0,57 0,59

0,07 0,09

markt van 19 september

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


