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Agenda 

 27-30 juli: beurs van Libramont 

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

 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. 

Aandacht gevraagd voor het correct en volledig invullen van het VKI document   
De vervoerders van slachtpluimvee evenals de slachterijen maken er ons attent op dat het VKI document 
dikwijls onvolledig of verkeerd ingevuld wordt. Bij deze een oproep om hier meer aandacht aan te 
besteden omdat dit vertragingen veroorzaakt evenals een correcte laadplanning bemoeilijkt.  

Anderzijds vragen de pluimveehouders een bevestiging van goede ontvangst en goedkeuring van het VKI 
document evenals een gedetailleerde laadplanning om er zeker van te zijn dat er geen overbezetting 
mogelijk is. 

(Tekst: Pluimvee) 
 

Neem de nodige maatregelen om hittestress te beperken tijdens de hittegolf 

Deze week, met buitentemperaturen die de 30°C overschrijden, is het alle hens aan dek om de hittestress 
voor de kippen zo goed als mogelijk te beperken. Dat een oordeelkundige ventilatie hier een cruciale rol in 
speelt is vanzelfsprekend. Stallen uitgerust met nevelkoeling zullen nu de positieve effecten op het 
stalklimaat sterk tot uiting kunnen laten komen.  

Maar ook een aantal andere maatregelen kunnen een hulp zijn om de verliezen door de hittegolf te 
beperken of te voorkomen. Voor braadkippen: laad voldoende uit en best indien mogelijk slachten bij iets 
lager gewicht. Door de voederopname te beperken tijdens de warme uren, desnoods de lijnen oplieren in 
de vroege voormiddag, neemt de activiteit van de kippen af en geven ze ook minder warmte af. Fris 
drinkwater, eventueel aangereikt met extra vit. C of met een specifiek mengsel om de negatieve effecten 
van hittestress te beperken, is een must.  

Bij legkippen kan bijkomend een voeraanpassing, om de lagere voederopname te compenseren, 
aangewezen zijn. Een voeder met hoger energie(vet)gehalte, aminozuur, calcium, vitaminen en 
mineralenkern helpt om de negatieve gevolgen van hittestress te beperken. 

 (Tekst: Pluimvee) 
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Advies huisvesting voedsters gepubliceerd  
Vorig jaar heeft de werkgroep “Konijnen” binnen de raad voor Dierenwelzijn, op vraag van het bevoegde 
minister, een advies opgesteld voor de toekomstige huisvesting van voeders. Voor vleeskonijnen was er 
vroeger reeds een advies dat in 2014 in een KB uitmondde met de verplichting om konijnen in parken te 
huisvesten en niet langer in kooien. In het advies voor voedsters wordt gesteld dat ook de vrouwelijke 
fokkonijnen vanaf 1 januari 2025 moeten gehuisvest worden in een verrijkt park, met uitzondering van de 
periode vast te stellen door de minister waarbinnen individuele huisvesting is toegestaan.   

Verder worden er normen opgegeven voor de huisvesting van mannelijke fokdieren en voor de vrouwelijke 
niet-drachtige fokdieren. Het volledig advies kan geraadpleegd worden op de website van de dienst 
dierenwelzijn. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: Vlaamse Overheid, Dienst Omgeving) 
 

Toestand m.b.t de NCD besmettingen 
Sedert de vorige nieuwsbrief (17 juli) zijn er 2 nieuwe meldingen van NCD besmettingen bij hobbyhouders, 
respectievelijk in Lessines (Prov. Henegouwen) en Meix-devant-Virton (Prov. Luxenburg). In totaal is NCD 
nu vastgesteld bij 16 hobbyhouders van pluimvee en 3 professionele bedrijven. In alle gevallen werd een 
nieuwe virusstam geïdentificeerd. Het gaat om een stam die al aanwezig was in Zuidoost-Azië en die zich 
snel verspreid heeft in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Oost-Europa. Deze stam werd recent ook 
geïdentificeerd in het Groothertogdom Luxemburg. 

Rond deze nieuwe haarden werden dezelfde maatregelen van kracht als rond de vorige uitbraken. Een 
zone met een straal van 500 meter, een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een 
toezichtsgebied  met een straal van 10 km werden afgebakend. Een overzicht van alle maatregelen en een 
kaart met de afgebakende zones rond alle haarden, vindt u op de website van het FAVV. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

https://www.lne.be/de-huisvesting-van-konijnen-in-konijnenhouderijen
http://www.afsca.be/dierengezondheid/newcastle/#situatiebelgie
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.  

 

 
 
 

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 24/07/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,11 5,98 -0,11 6,58 -0,06 6,73 -0,04 7,33

72,5 -0,11 4,74 -0,11 5,34 -0,06 5,49 -0,04 6,09

67,5 -0,10 4,41 -0,10 5,01 -0,07 5,12 -0,05 5,63

62,5 -0,09 4,08 -0,09 4,68 -0,09 4,73 -0,06 5,15

57,5 -0,09 3,74 -0,09 4,34 -0,10 4,31 -0,07 4,59

52,5 -0,08 3,41 -0,08 4,01 -0,08 3,82 -0,17 3,92

47,5 -0,07 3,07 -0,07 3,67 -0,07 3,35 -0,07 3,85

42,5 -0,06 2,74 -0,06 3,34 -0,06 2,92 -0,06 3,42

XL -0,11 6,78 -0,11 7,38 -0,06 7,53 -0,04 8,13

L -0,10 5,21 -0,10 5,81 -0,07 5,92 -0,05 6,43

M -0,09 4,54 -0,09 5,14 -0,10 5,11 -0,07 5,39

S -0,07 3,67 -0,07 4,27 -0,07 3,95 -0,07 4,45

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 -0,02 0,00

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 18 juli

+0,00 0,46 0,48 0,46 0,48

-0,01 0,01

markt van 25 juli

-0,06+0,01 -0,09

  week 28: 0,93 // week 29: 0,93 // week 30: 0,93

+0,00 0,95 0,97 0,95 0,97

-0,05 1,40 1,35

-0,07 -0,08

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

