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Agenda 
 12 januari: Opendeurdag 2 nieuwe moederdierstallen vanaf 16u bij Philip Vanrolleghem te 

Zonnebeke. 

 15 januari: Studievoormiddag ‘Intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden’. Start om 

9u15 in Brugge, Provinciehuis Boeverbos; om 12u30 broodjeslunch. Voor inschrijving klik hier. 

 27 – 29 januari: Agro-Expo in Roeselare. 3-daagse internationale vakbeurs landbouw, tuinbouw en 

veeteelt. Breng ook een bezoekje aan onze West-Vlaamse stand! Klik hier voor meer informatie.  

 16 – 18 februari: Agridagen in Ravels. 3-daags totaalforum voor de veehouder. Breng ook een 

bezoekje aan onze Antwerpse stand! Klik hier voor meer informatie.  

  

ADVERTEREN IN PLUIMVEE MAGAZINE EN DE PLUIMVEE NIEUWSBRIEF? 
Dat kan! Bereik de volledige pluimvee- en konijnensector. 

Bekijk de advertentietarieven via http://pluimvee.be/magazine/87 . 
Contacteer Luc Maertens voor meer info en reservaties: 

advertenties@pluimvee.be of +32 498 04 06 91

Verplichte keuze voor bepalen van mestsamenstelling 
Eind december keurde de Vlaamse Regering VLAREME II definitief goed. Dit is een aanpassing (en 
verfijning) van het Mestdecreet. Vanaf nu is het jaarlijks verplicht om te kiezen welk systeem je het 
komende jaar gaat hanteren voor het bepalen van de mestsamenstelling. Er kan gekozen worden voor 
forfaitaire mestsamenstelling of voor een mestsamenstelling op basis van regelmatige analyses. 
 
Deze keuze moet via het Mestbankloket doorgegeven worden, vóór het eerste transport plaatsvindt en 
ten laatste op 15 februari. De gemaakte keuze geldt per mestsoort, per kalenderjaar en per exploitatie. 
Wie zijn keuze niet op tijd via het Mestbankloket doorgeeft, zal automatisch vervallen in de keuze 'Forfaitaire 
mestsamenstelling'. Voor meer informatie kan u hier terecht of op uw Mestbankloket. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: VLM) 
 
 

DGZ-verslagen autopsiewerking 2016 beschikbaar 
In 2016 werden ongeveer 1.000 dossiers met dieren of organen voor autopsie verwerkt. Deze dossiers 
vertegenwoordigen iets meer dan 9.000 individuele dieren. De DGZ-dierenartsen hebben hun 
activiteitenverslag voor 2016 opgesteld, opgesplitst volgens diersoort. Het verslag voor pluimvee kan u hier 
vinden.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: DGZ) 
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Moy Park investeert in grootste broeierij van Verenigd Koninkrijk 
Moy Park heeft ongeveer 20 miljoen Britse pond geïnvesteerd in een state-of-the-art broeierij in Newark-on-
Trent in Nottinghamshire. Hierdoor ontstaan 55 nieuwe jobs in het gebied. De nieuwe broeierij zal 60 
bedrijven kunnen bevoorraden over heel Lincolnshire, en zal wekelijks zo’n 2,5 miljoen eendagskuikens 
voortbrengen wat het de grootste broeierij maakt in het Verenigd Koninkrijk. In de broeierij wordt gewerkt 
met de laatste nieuwe technologieën om de best mogelijke productie, dierenwelzijn, hygiëne en 
bioveiligheidsstandaarden te bekomen. Door deze nieuwe technologieën zou het bedrijf tot 25% kunnen 
besparen op zijn elektriciteitsfactuur.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgnet) 
 
 

Duitse PHW Gruppe investeert in kweekvlees 
De Duitse PHW Gruppe, een van de grootste producenten van pluimveevlees in Europa, heeft een 
strategisch partnerschap gesloten met de Israëlische start-up in voedings- en biotechnologie SuperMeat. 
Hierdoor ontvangt SuperMeat een kapitaalsinvestering van 3 miljoen dollar. SuperMeat werkt aan de 
kunstmatige productie van vlees op basis van lichaamscellen van pluimvee. Indien deze methode succesvol 
is, maakt het het houden van vleeskuikens en het slachten van pluimvee voor vleesproductie overbodig. 
SuperMeat wil met de investering van de PHW Gruppe op korte termijn gekweekt pluimveevlees op de 
markt brengen tegen een kostprijs die vergelijkbaar is met die van regulier geproduceerd pluimveevlees.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb) 
 
 

Thaise CPF wil wereldwijd groeien 
De Thaise voedselgigant Charoen Pokphand Foods (CPF) kijkt naar bestaande en nieuwe markten overzee 
om aan hun doel van jaarlijks 10% te groeien te kunnen voldoen. De binnenlandse Thaise markt is 
verzadigd, dus kijken ze over de grenzen heen. Het bedrijf maakt zich sterk dat ze binnen de 3 jaar, 70% 
van hun inkomen zullen halen vanuit het buitenland. Dat cijfer stond in 2017 al op 64%. Vietnam neemt 
daarvan al 13% voor zijn rekening. ‘Dit blijft voor ons bedrijf een veelbelovende markt, maar we kijken ook 
naar India, de Filippijnen en Rusland als markten met een groot groeipotentieel. Ook de USA en Japan 
worden als sleutelmarkten bestempeld voor de groep.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet)  
 
 

Tyson Foods investeert in Tanzania 
Tyson Foods gaat in Tanzania investeren in grote moederdierenstallen in de Kilimanjaro-regio en in 
broeierijen in de kustregio. Door deze investeringen zal Tanzania de 4de grootste pluimveeproducent 
worden van Afrika. Het zal er ook voor zorgen dat het land en zijn buurlanden minder afhankelijk zullen 
worden van de import uit Brazilië en de Verenigde Staten. Deze import heeft reeds geleid tot jobverlies van 
duizenden landbouwers, maar daar wordt nu beterschap in verwacht. Er zal gestart worden met zo’n 
250.000 Cobb ouderdieren dat geleidelijk zal stijgen naar 500.000 dieren (tot 2 miljoen). Ook zal extra 
aandacht besteed worden aan een voldoende hoge bioveiligheid op de bedrijven om de verspreiding van 
o.a. vogelgriep tegen te gaan.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 
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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 09/01/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,99 12,43 -0,99 12,53 -0,55 12,50 -0,32 13,08

72,5 -0,99 11,19 -0,99 11,29 -0,55 11,26 -0,32 11,84

67,5 -0,93 10,47 -0,93 10,67 -0,26 10,88 -0,30 11,34

62,5 -0,84 9,76 -0,84 9,96 -0,23 10,47 -0,29 10,79

57,5 -0,77 9,02 -0,77 9,22 -0,20 9,90 -0,25 10,06

52,5 -0,66 8,25 -0,66 8,45 -0,18 8,93 -0,66 8,45

47,5 -0,56 7,49 -0,56 7,59 -0,16 8,02 -0,56 7,59

42,5 -0,51 6,68 -0,51 6,78 -0,14 7,12 -0,51 6,78

XL 13,23 13,33 13,30 13,88

L 11,27 11,47 11,68 12,14

M 9,82 10,02 10,70 10,86

S 8,09 8,19 8,62 8,19

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 )

0,17+0,00 0,15

week 52: 0,86 // week 1: 0,86 // week 2: 0,85

-0,01 0,82 0,84 0,81 0,83

-0,07 2,27 2,20

0,17 0,15

+0,00 0,22 0,24

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 3 januari markt van 10 januari

+0,00 0,58 0,60 0,58 0,60

0,22 0,24

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week01.pdf

