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Agenda 

 3 oktober (te Tielt) en 4 oktober (te Malle): studieavond “Opfok en vermeerdering” van de 
Landsbond. De volledige uitnodiging kunt u hier vinden. 

 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. 

 13 – 16 november: Euro Tier te Hannover 

 10 – 13 januari: Agriflanders Gent 
 

MVC-doorlichting voor fipronilbedrijven in 2018 opgeschort 
 
Bedrijven die door toedoen van fipronil hun mest niet op de gebruikelijke manier konden verwerken, 
zelfs indien dit slechts om één enkele vracht betrof, zullen in 2018 geen doorlichting krijgen voor hun 
mestverwerkingscertificaten. Daarentegen is het niet zo dat wanneer dergelijke bedrijven uitbreiden en 
NER’s met mestverwerking aanschaffen, deze vrijgesteld zouden worden van de verplichte verwerking 
van 25 % van de totale extra hoeveelheid MVC die nodig zijn voor de geplande uitbreiding. 
 
 (Tekst: Pluimvee) 

 
Ook Nederlandse druk om import Oekraïense filet met bot halt toe te roepen 
 
De Europese commissie en Oekraïne hebben in het verleden afspraken gemaakt over het feit dat de 
invoer van pluimveevlees, waarin onder meer was opgenomen dat delen van kip met been heffingsvrij 
mogen worden ingevoerd, in tegenstelling tot kipfilet. De Oekraïense pluimveevleesindustrie heeft het 
dan ook slim gespeeld om een nieuwe categorie vlees te creëren door te borstkappen met een klein 
stukje vleugel die bij invoer onder het nultarief valt. Echter eenmaal in de EU worden de filets met been 
tot echte filets gesneden. De Nederlandse CDA-parlementariërs Annie Schreijer-Pierik en Jeroen 
Lenaers waren dan ook misnoegd wanneer ze uit de antwoorden van Europees landbouwcommissaris 
Phil Hogan konden concluderen dat de Europese commissie niet van plan is eenzijdige maatregelen 
te nemen tegen deze omzeiling van de regels door Oekraïne. Hogan realiseert zich dat met de invoer 
van filets met been sprake is van rechtstreekse concurrentie met Europese kipfilets. De Europese 
Commissie wil de kwestie echter oplossen in samenspraak met de Oekraïense overheid. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimvee/Boerderij.nl)  
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Chinees vaccin tegen AI veelbelovend 
 
Een Chinees vaccin, gelanceerd in 2017, dat werd ingezet tegen H7N9 aviaire influenza bij pluimvee 
blijkt veelbelovend. Dit concludeerde Hulan Chen, viruloge aan de Harbin veterinary research institute, 
na testen bij 37.928 kippen en 15.956 eenden. Acht maanden voor en 5 maanden na vaccinatie werden 
deze dieren bemonsterd. Voor de vaccinatie werden 304 H7N9-virussen geïsoleerd, terwijl dit na 
vaccinatie slechts om 17 H7N9-virussen betrof en één enkel H7N2-virus. Door vaccinatie blijkt niet 
alleen de verspreiding van het virus ingedijkt te worden bij pluimvee, eveneens bij mensen zijn er na 
februari 2018 geen nieuwe gevallen meer opgedoken die geïnfecteerd waren. Dit onderzoek leidde 
echter ook tot de ontdekking van 2 ongeïdentificeerde genetische varianten van H7N9 en H7N2-
subtypes in ongevaccineerde eenden. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 

 
Biedt mobiele slachteenheid een oplossing voor korteketenkip? 
 
Door het verdwijnen van kleine slachthuizen moeten bioboeren en andere veehouders met 
vleesverkoop in de korte keten steeds grotere afstanden overbruggen, wat met een beperkt aantal 
karkassen onrendabel is. Een bijkomend probleem is dat reguliere slachthuizen grote loten kippen aan 
zo’n hoog tempo slachten dat het voor deze bedrijven onpraktisch is om enkele tientallen of honderden 
dieren apart te verwerken. 
 
In Duitsland en Zweden lossen ze dat deels op door een beroep te doen op mobiele slachthuizen. Ook 
in België zou een mobiele slachteenheid voor pluimvee mogelijk zijn, zowel op economisch, technisch 
als juridisch vlak. Bedoeling is dat er in de mobiele eenheid 5.000 tot 10.000 stuks pluimvee per jaar 
geslacht kunnen worden.” Ook naar welzijn toe biedt dit vele voordelen door het wegnemen van de 
omgevings- en transportstress, wat de vleeskwaliteit ten goede komt. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Vilt) 
 

Inhoud oktober nummer Pluimvee 
 

 Standpunt van de voorzitter: ‘Zot van boeren!’  

 Vragen en antwoorden betreffende de nieuwe identificatie & registratie regelgeving 

 Reportage opendeur nieuw kalkoenenbedrijf  

 SPACE: arbeidsverlichting stond centraal  

 Voeding de belangrijkste oorzaak van nat strooisel en voetzoolproblemen 

 Stof in volières: gevaarlijk voor pluimveehouder en kippen 

 Komende Agriflanders voorgesteld 

 Nieuw onderzoeksproject: brongerichte vermindering NH3-emissie 

 Column: Welk etiket verkiest u: schurk, klager of pluimveehouder met passie voor zijn werk? 

 De gebruikelijke rubrieken: juridische info, markten en kort nieuws 
 
(Tekst: 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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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 02/10/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,29 7,32 +0,29 7,92 +0,21 7,57 +0,21 8,91

72,5 +0,29 6,08 +0,29 6,68 +0,21 6,33 +0,21 7,67

67,5 +0,27 5,66 +0,27 6,26 +0,20 5,85 +0,22 6,97

62,5 +0,25 5,23 +0,25 5,83 +0,20 5,36 +0,23 6,25

57,5 +0,23 4,80 +0,23 5,40 +0,18 4,78 +0,22 5,42

52,5 +0,21 4,38 +0,21 4,98 +0,14 3,98 +0,15 4,30

47,5 +0,19 3,95 -0,44 3,92 +0,10 3,29 +0,73 3,92

42,5 +0,17 3,53 -0,46 3,50 +0,10 2,87 +0,73 3,50

XL +0,29 8,12 +0,29 8,72 +0,21 8,37 +0,21 9,71

L +0,27 6,46 +0,27 7,06 +0,20 6,65 +0,22 7,77

M +0,23 5,60 +0,23 6,20 +0,18 5,58 +0,22 6,22

S +0,19 4,55 -0,44 4,52 +0,10 3,89 +0,73 4,52

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 )

0,02+0,00 0,00

 week 38: 0,94 // week 39: 0,94 // week 40: 0,93

-0,04 0,92 0,94 0,88 0,90

+0,15 2,00 2,15

0,02 0,00

+0,00 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 26 september

+0,01 0,57 0,59 0,58 0,60

0,07 0,09

markt van 3 oktober

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

