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Agenda 

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

 Diverse data in september: DGZ infosessies ivm KB registratie en identificatie (zie hieronder) 

 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. 

 10-13 januari 2019: Agriflanders beurs in Flanders Expo te Gent  

DGZ informeert over KB identificatie en registratie pluimvee en konijnen 
Het nieuw koninklijk besluit (KB) dat eerder dit jaar verscheen bepaalt dat houders van pluimvee en 
konijnen zichzelf en hun bedrijven laten registreren in SANITEL. Maar wat moet u als pluimvee- of 
konijnenhouder nu precies doen? DGZ helpt u op weg met infosessies die de praktische kant van dit KB 
uitgebreid toelichten. 
Infosessies 
 voor broeierijen:  DGZ, Industrielaan 29, 8820 Torhout op 10 september om 14u 

 voor pluimveehouders, -vervoerders en -handelaars: 

 E-10 Hoeve, Kapelstraat 8a, 2960 Brecht op 13 september om 19u 

 Zaal Zoethout, Vloeiherkstraat 14, 3830 Wellen op 14 september om 19u 

 Feestzaal Breughel, Beerveldsebaan 32, 9080 Beervelde op 17 september om 19u 

 Flanders Lodge, A. Dehemlaan 19, 8900 Ieper op 18 september om 19u 

 Shamrock NV, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt op 19 september om 19u 

 voor konijnenhouders: 

 DGZ, Industrielaan 29, 8820 Torhout op 24 september om 14u 

 DGZ, Hagenbroeksesteenweg 167, 2500 Lier op 28 september om 14 

 (Tekst: Pluimvee – Bron DGZ) 
 

Vogelgriep slaat toe op groot Russisch bedrijf 
Vorige week melde het OIE (Wereld Dieren Gezondheidsorganisatie) hoog pathogene vogelgriep (HPAI) op 
een  groot Russisch bedrijf met 500.000 kippen in de Kostromskaya regio, gelegen in Noord West Russia. 
Het is onduidelijk of het om vleeskippen of legkippen gaat. Het virus is geïdentificeerd als een H5N2 
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subtype. Dit type behoort tot een Aziatische hoog pathogene stam die naast in Azië eveneens, in de periode 
2016-2018, aangetroffen werd in Rusland, Europa en Afrika. 

Rusland kampt reeds een tijd met HPAI en deze haard is de 68ste (op commerciële en hobbybedrijven 
samen) die deze zomer vastgesteld werd.  

(Tekst: Pluimvee – Bron: OIE) 
 

Grootste VS pluimveeconcern mikt met overname van grote concurrent nog meer op 
de internationale markten  
Tyson Foods, de grootste VS pluimveespeler heeft een akkoord bereikt met Marfrig Global Foods 
(Braziliaans concern) om het Amerikaanse Keystone Foods, dat deel uitmaakt van deze Braziliaanse groep,  
over te nemen voor 2,2 miljard dollar. Tyson Foods slacht en verwerkt wekelijks circa 50 miljoen kippen in 
meer dan 50 “kip”vestigingen in de VS. Naast kippen is de groep actief in de rundvee- en 
varkensvleessector en ook in de vissector. In totaal telt de groep zo maar eventjes 120.000 medewerkers.   

Keystone (Hoofdkwartier in Pennsylvania) is een leverancier van verse en ingevroren proteïne producten, 
waaronder een groot gedeelte kip,  dat een jaaromzet van 2,5 miljard dollar realiseert met 11.000 
werknemers. In het overnamepakket zitten slachterijen, een zestal fabrieken, een innovatiecentrum in 
Amerika en acht fabrieken buiten de VS. 

Tyson Foods wil zich met deze overname nog meer op de internationale pluimveevlees markten richten 
zowel in Aziatische groeimarken maar ook in Europa, het Midden Oosten en Afrika. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: WATTAgNet)  
 

Pluimveeveders recupereren voor de aanmaak van plastiek?  
Alleen al in Europa gaan er volgens schattingen jaarlijks meer dan 3 miljoen kg pluimveeveders verloren.  
Deze worden meestal verbrand of komen terecht op een stortplaats of gebruikt als diervoeder van lage 
kwaliteit. Pluimen bestaan voor 90% uit keratine. In een groot Europees project (KARMA2020) worden 
verschillende mogelijkheden onderzocht om deze veders te gebruiken voor de productie van bio-
afbreekbare plastics. Het 3-jarig project bestaat uit een consortium van 16 (voornamelijk industriële 
partners) waaronder het Belgische Sioen.  

Een eerste probleem, waar men een oplossing voor gevonden heeft, was om dit licht materiaal te ontdoen 
van pathogenen. Met verschillende proefmonsters op basis van dit vedermateriaal worden nu testen 
uitgevoerd waarbij het verwarmde materiaal in een mal wordt geïnjecteerd om het de gewenste vorm te 
geven. Voornamelijk verpakkingsmaterialen worden beoogd met deze techniek. Maar ook proeven zijn 
lopende om de veders in te zetten als traag werkende meststof, composietmaterialen of vlamvertragende 
coatings.  

 (Tekst: Pluimvee – Bron: KARMA2020)  
 

 

 

 

 

 
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.  

 

 
 
 

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 21/08/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,00 5,39 +0,00 5,99 -0,04 6,47 +0,08 7,38

72,5 +0,00 4,15 +0,00 4,75 -0,05 5,23 +0,08 6,14

67,5 +0,00 3,86 +0,00 4,46 -0,04 4,83 +0,04 5,61

62,5 +0,00 3,56 +0,00 4,16 -0,02 4,42 +0,01 5,06

57,5 +0,00 3,27 +0,00 3,87 -0,01 3,97 -0,02 4,45

52,5 +0,00 2,98 +0,00 3,58 -0,02 3,39 -0,02 3,69

47,5 +0,00 2,68 +0,00 3,28 -0,02 2,88 -0,02 2,88

42,5 +0,00 2,39 +0,00 2,99 -0,02 2,50 -0,02 2,50

XL +0,00 6,19 +0,00 6,79 -0,04 7,27 +0,08 8,18

L +0,00 4,66 +0,00 5,26 -0,04 5,63 +0,04 6,41

M +0,00 4,07 +0,00 4,67 -0,01 4,77 -0,02 5,25

S +0,00 3,28 +0,00 3,88 -0,02 3,48 -0,02 3,48

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+0,04 -0,05

  week 32: 0,93 // week 33: 0,94 // week 34: 0,94

+0,00 0,96 0,98 0,96 0,98

+0,10 1,40 1,50

-0,03 -0,01

+0,04 0,02 0,04

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 14 augustus

+0,03 0,49 0,51 0,52 0,54

0,06 0,08

markt van 22 augustus

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

