
   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

16 mei 2018 

Nr. 19 – week 20 

Markten week 20 tov week 19 

 

Extra zware soep = 

Half zware soep  - 

Lichte soep  - 

Vleeskippen + 

ABC + 

Konijnen  - 

Verrijkte kooi-eieren   - 

Scharreleieren        - 

In dit nummer: 

 Agenda  

 Drie kippenstallen recent uitgebrand  

 Acute snot bij hobbypluimvee in België meerdere gevallen in 

Nederland 

 In 2017 voerde België 2,2 maal meer pluimveevlees uit dan het 

invoerde  

 Tijdelijke werkloosheid in Braziliaanse slachterijen wegens EU 

importban  

 Markten 

 

 

 

 

Agenda 

 16 mei (braad) en 17 mei (leg): Pluimveesymposium te Eersel (N). 

 25 mei: Opendag vleeskippenbedrijf familie Vangeloven (Mevakip), Houterstraat 18 te BREE. 

Welkom vanaf 17.00u in drie nieuwe vleeskippenstallen verbonden door een centrale gang. 

 29 mei:  Uitnodiging voor de 2de vergadering van de “Denktank ‘De Andere kip’. Meer info in 

verband met dit demonstratieproject vind je hier. 

 

Drie kippenstallen recent uitgebrand  
Enkele weken geleden, op 20 april verwoestte een hevige brand een etagestal in Vlimmeren - 
deelgemeente van Beerse - waarbij de 70.000 aanwezige legkippen het leven lieten. Het bedrijf was nog 
maar recent (november 2017) overgenomen door een jonge Nederlandse ondernemer.  

Maar ook bij onze Noorderburen deden er zich recent twee branden in kippenstallen voor. In Ospel – 
Nederlands Limburg – is ’s nachts op 10 mei brand uitgebroken op een opfokbedrijf. Alle 23.000, 8-
weekse, opfokhennen kwamen hierbij om. De twee andere stallen op dit bedrijf konden gelukkig 
gevrijwaard worden van de brand. En vorig weekend (zondag op maandagnacht) was een bedrijf met vrije 
uitloop in Heythuysen – eveneens Nederlands Limburg – het slachtoffer. De 11.500 opgehokte legkippen 
hadden geen kans. Wel kon de brandweer verhinderen dat de brand zich uitbreidde tot de twee andere 
legkippenstallen waar zo’n 30.000 kippen gehuisvest zaten. De oorzaak van deze branden wordt niet 
vrijgegeven of is onbekend. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: o.a. Pluimveeweb) 

 

Acute snot: meerdere gevallen in Nederland, geval bij hobbypluimvee in België 

DGZ stelde recent een geval van coryza of acute snot vast bij autopsie op een gestorven kip, afkomstig 
van een hobbyhouder dicht tegen de Nederlandse grens. Ook de Gezondheidsdienst voor Dieren in 
Nederland meldt verschillende gevallen van deze ziekte, verspreid over heel Nederland en dit zowel bij 
professioneel als hobbypluimvee. Acute snot is zeer besmettelijk maar de bacterie overleeft niet lang 
buiten de kip. Daarom is een strikte bioveiligheid essentieel bij preventie en bestrijding ervan.  

Acute snot, veroorzaakt door de bacterie Avibacterium paragallinarum, kan zich zeer snel door de stal 
verspreiden en veroorzaakt dikke koppen, neusvloei (‘snot’), rochelende ademhaling en diarree. De water- 
en voeropname zal afnemen, tevens is een eiproductiedaling mogelijk van 40% en een verhoogde uitval 
tot meer dan 20%. Eens een toom besmet raakt, blijven dragers aanwezig in het koppel waardoor de 
ziekte opnieuw kan opflakkeren op een later tijdstip. Het is dan ook af te raden om een besmet koppel te 
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laten ruien en aan te houden als ruikoppel, ook al zijn er op het moment van de rui geen symptomen meer 
aanwezig. Coryza kan niet worden overgedragen op mensen en vormt dus geen gevaar voor de 
volksgezondheid. 

(Bron: DGZ) 
 

In 2017 voerde België 2,2 maal meer pluimveevlees uit dan het invoerde 
De invoer van pluimveevlees lag in 2017 zowat op hetzelfde niveau als de voorgaande jaren (320-330 
duizend ton karkasgewicht) maar de export lag in 2017 beduidend hoger (+14,9%) dan in 2016 en 
bedroeg bijna 720 duizend ton karkasgewicht of ruim het dubbele van de import. Goed de helft (51%) van 
zowel de import als export betreft vers vlees. Bevroren pluimveevlees neemt daarentegen een veel 
belangrijker aandeel van de export in (39%) dan bij de import (20%). 

De belangrijkste handelspartners zowel voor de in- als uitvoer zijn de ons omringende landen (Nederland, 
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Voor de import wordt Polen hier nog aan toegevoegd. 
Maar ook verre bestemmingen zijn niet onbelangrijk voor onze export zoals de snel groeiende Vietnamese 
economie. Jaarlijks neemt de EU export van pluimveevlees naar dit land toe en bedroeg de eerste 
maanden van dit jaar 4,3% van de totale EU pluimveevleesexport. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: Departement L&V)  
 

EU beslissing om Braziliaans pluimveevlees te weren drijft slachterijen tot tijdelijke 
werkloosheid    
De EU heeft vorige maand de import van 20 Braziliaanse vleesbedrijven geblokkeerd omwille van o.a. de 
aanhoudende detectie van salmonella op Braziliaans kippenvlees. De EU is voor Brazilië een zeer 
belangrijke exportmarkt. De gevolgen laten zich voelen want de derde grootste pluimveeslachterij in 
Brazilië, Aurora, heeft vorige week de productie voor 30 dagen stopgezet in één van zijn 8 vestigingen. De 
slachterij  is gelegen in Santa Caterina en stelt 1.283 mensen tewerk. Men wil hiermee de productie beter 
gaan afstemmen op de vraag van de markt.  

Verder kampt de Braziliaanse pluimveesector met speculatie op de plaatselijke maismarkt waardoor de 
voederprijs sterk gestegen is . De prijs van de mais zou in één jaar met zowat 46% gestegen zijn. Dit 
verergert de benarde situatie van de sector en verplicht hen om maïs in het buitenland aan te kopen om 
de zowat 520 miljoen kippen te voeden, aldus Aurora.  

 (Tekst: Pluimvee – Bron: Poultry World) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
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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 15/05/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,47 5,74 -0,37 6,34 -0,17 7,31 -0,14 7,83

72,5 -0,47 4,50 -0,37 5,10 -0,17 6,07 -0,14 6,59

67,5 -0,45 4,18 -0,35 4,78 -0,19 5,70 -0,15 6,18

62,5 -0,43 3,86 -0,33 4,46 -0,21 5,31 -0,14 5,76

57,5 -0,39 3,55 -0,29 4,15 -0,20 4,90 -0,13 5,24

52,5 -0,37 3,23 -0,27 3,83 -0,13 4,39 -0,13 4,49

47,5 -0,35 2,91 -0,25 3,51 -0,07 3,90 -0,07 4,40

42,5 -0,33 2,59 -0,23 3,19 -0,07 3,41 -0,07 3,91

XL 6,54 7,14 8,11 8,63

L 4,98 5,58 6,50 6,98

M 4,35 4,95 5,70 6,04

S 3,51 4,11 4,50 5,00

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 )

-0,03-0,01 -0,04

week 18: 0,86 //week 19: 0,86 // week 20: 0,87

+0,02 0,89 0,91 0,91 0,93

-0,10 1,60 1,50

-0,02 -0,05

-0,01 0,03 0,05

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 9 mei

+0,00 0,51 0,53 0,51 0,53

0,02 0,04

markt van 16 mei

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week18.pdf

