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Agenda 

 11 november: Opendeurdag braadkippenstal - Fam. Desimpelaere-Cardoen - Lange Molenstraat 43, 
Langemark-Poelkapelle 

 13 – 16 november: Euro Tier te Hannover 

 21 november: 18ème Journée d’étude des Productions porcines et avicoles – Namur 

 6 december: Studie-avond voor vleeskippenhouders te Roeselare 

 10 – 13 januari: Agriflanders Gent 
 

Nieuw anticox schema maakt einde aan problemen 
 
Coccidiose is een veel voorkomend probleem dat een niet te onderschatten impact heeft op zowel technisch als 
economisch vlak. De meerkost van een uitgebreider anticox schema is vaak te verwaarlozen ten opzichte van 
de voordelen die het met zich meebrengt. Hiervan is vleeskippenhouder Johan Haesen uit Lanaken alvast van 
overtuigd. Hij zag elke ronde in de vierde week een groeidip te wijten aan coccidiose. Een nieuw anticoxschema, 
waarbij de kuikens tot aan de slacht beschermd waren tegen coccidiose, bracht soelaas. Niet alleen verdween 
de groeidip, maar de kuikens waren bovendien vitaler, het aflevergewicht hoger, de voederconversie daalde 
met 7 punten en het antibioticagebruik werd sterk gereduceerd. Benieuwd welke maatregelen Johan Haesen 
trof, lees dan hier het volledige artikel. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimvee) 

 
Impressie pootprobleemreductie door uitkomen in stal leeft ook in België 
 
Tijdens de Pluimveeweb thema-avond Huisvesting voor vleespluimveehouders in Horst (LB) stelde 

vleeskuikenhouder Jules van Heugten uit Grathem dat door het uitkomen in de stal er betrekkelijk minder 

problemen waren inzake coccidiose en pootproblemen t.g.v. een verminderde enterococcendruk, wat het AB-

gebruik gevoelig deed dalen van 17,2 naar 3,7 dierdagdoseringen per dierjaar. Na een poll op de facebookpagina 

van PLUIMVEE bleek dat ook in België deze impressie leeft. 71 % van de deelnemers gaven aan hetzelfde te 

ervaren, terwijl 29 % geen noemenswaardige veranderingen bemerkte.  
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Geert Van Den Abeele van dierenkliniek Venhei in Kasterlee is eveneens een positieve impressie toebedeeld. Hij 

merkt dat er algemeen minder antibiotica dient ingezet te worden en dat er beduidend minder opzetproblemen 

zijn of problemen met nat strooisel. Eveneens qua enterococcendruk ervaart hij een reductie, al kan deze lijn 

niet voor al zijn klanten doorgetrokken worden. Hij twijfelt dan ook of dat dit ‘DE’ oplossing is voor 

bovengenoemde problemen, maar het is wel een aanzet tot om deze te reduceren. Persoonlijk acht hij niet de 

mogelijke betere technische resultaten of verminderde enterococcendruk als het meest positieve aspect, maar 

wel het positief maatschappelijk beeld dat het uitkomen in de stal met zich meebrengt en vindt dat dit nog te 

weinig wordt uitgespeeld.  

 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimvee) 

 
Zelfvoorzieningsgraad braadkippensector België stijgt tot 192 procent 
 
De laatste jaren is er een Europese en mondiale trend dat zowel de vraag als het aanbod sterk gestegen zijn. 
Deze trend zet zich eveneens in België door waar de laatste vijf jaar de productie van braadkippen met maar 
liefst 40 procent is toegenomen. Hiermee is onze zelfvoorzieningsgraad opgelopen tot 192 procent, wat de 
nodige exportgevoeligheid met zich meebrengt. Binnen die productie zijn er een paar tendensen die opvallen: 
de opkomst van diverse labels, concepten of lastenboeken en het inzetten op kostenreductie in de gangbare 
braadkippenhouderij.  
 
Volgens Bart Verstrynge, landbouweconoom bij KBC, zijn braadkippenhouders door de beperkte impact op de 
vraag in de reguliere braadkippensector aangewezen op het drukken van de productiekosten. Deze kunnen 
volgens hem bekomen worden door de sterke genetische vooruitgang en een betere voederconversie. Zo is het 
bijvoorbeeld mogelijk om je rendement met negen procent te laten toenemen door de voederconversie met 
één procent te doen dalen. Door die kostenreductie is de rendabiliteit van traditionele braadkippenbedrijven 
gemiddeld gezien niet slecht, ondanks het feit dat de marktprijzen er de laatste jaren erop achteruit gegaan zijn. 
 
Naast de traditionele braadkip, bestaan er ook nog de conceptkippen. “Bij een conceptkip gaat men vanuit een 
specifieke vraag van de consument op een alternatieve manier kippen kweken”, licht Bart Verstrynge toe. 
“Daarbij ligt vaak de focus op extra dierenwelzijn, voedselveiligheid en kwaliteit. De meerwaarde die je zo 
creëert, laat ook toe een hogere prijs voor dit product te vragen.” Volgens de landbouweconoom hebben die 
alternatieve systemen zeker hun voordelen, maar hij wijst toch ook op de risico’s. “Alles staat of valt bij de vraag 
naar dergelijke concepten en het aanbod daarop. Als het aanbod de vraag overstijgt kan de meerprijs niet 
gerealiseerd worden.” Daarnaast is de vierkantswaardering van dergelijke concepten geen evidentie. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Vilt) 

 
Eierprijzen bruine kolonie-eieren tijdelijk bevroren 
 
Kolonie-eieren duurder dan scharreleieren, ongezien. Vooral de hogere prijzen van de bruine kolonie-eieren 
t.o.v. scharreleieren veroorzaakten moeilijkheden in de markt. Daarom worden de prijzen van bruine kolonie-
eieren tijdelijk bevroren om het verschil te reduceren. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: 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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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 06/11/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,07 8,48 +0,00 9,01 +0,31 8,42 +0,06 9,25

72,5 +0,07 7,24 +0,00 7,77 +0,31 7,18 +0,06 8,01

67,5 +0,07 6,74 +0,00 7,27 +0,16 6,51 +0,07 7,36

62,5 +0,06 6,23 +0,00 6,77 +0,12 6,02 +0,08 6,68

57,5 +0,05 5,72 +0,00 6,27 +0,12 5,45 +0,07 5,84

52,5 +0,05 5,22 +0,00 5,77 +0,17 4,66 +0,17 4,73

47,5 +0,09 4,43 +0,00 4,54 +0,09 4,43 +0,00 4,54

42,5 +0,08 3,93 +0,00 4,05 +0,08 3,93 +0,00 4,05

XL +0,07 9,28 +0,00 9,81 +0,31 9,22 +0,06 10,05

L +0,07 7,54 +0,00 8,07 +0,16 7,31 +0,07 8,16

M +0,05 6,52 +0,00 7,07 +0,12 6,25 +0,07 6,64

S +0,09 5,03 +0,00 5,14 +0,09 5,03 +0,00 5,14

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 )

-0,01 0,08 0,10

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 31 oktober

+0,02 0,61 0,63 0,63 0,65

0,07 0,09

markt van 7 november

0,04-0,01 0,03

 week 43: 0,89 // week 44: 0,89 // week 45: 0,87

-0,01 0,79 0,81 0,78 0,80

+0,05 2,60 2,65

0,05 0,02

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. 


