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Agenda 

 6 november: trefdag voor pluimveehouders te Gits (Roeselare), georganiseerd door de prov. West-
Vlaanderen i.s.m. o.a. de Landsbond. Programmatie en inschrijving: klik hier. 

 13 – 16 november: Euro Tier te Hannover 

 10 – 13 januari: Agriflanders Gent 
 

Geslachtsbepaling broedei in 2019 operationeel 
  
De techniek van het Duitse bedrijf Seleggt, een samenwerking tussen HatchTech, de Duitse supermarktketen 
Rewe en de Universiteit van Leipzig, waarmee geslachtsbepalingen kunnen uitgevoerd worden van broedeieren 
wordt in 2019 operationeel. Concreet wordt er op dag 9 van het broedproces een minuscule hoeveelheid 
embryo-urine op een non-invasieve handeling uit het ei genomen. Na analyse wordt dan met een 
nauwkeurigheid van 99 % bekomen of het om een haan- of een henkuiken betreft. Deze dure techniek omvat 
wel een kostprijsverhoging van eendagskuikens met maar liefst een factor 5! Seleggt wil deze meerprijs echter 
doorschuiven naar de consument via een specifieke stempel op consumptie-eieren afkomstig van de leghennen 
bekomen na toepassing van deze techniek. De eerste consumptie-eieren zullen in Duitsland verschijnen, daar 
het afdoden van eendagskuikens in principe in Duitsland verboden is.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb.nl) 

 

Jaareinde als deadline voor vergoeding dossiers rampenfonds 2017 

 
In de nieuwsbrief van vorige week kon u lezen dat het aantal vergoedingen voor dossiers uit het Rampenfonds 
nog geen 50 % bedroeg. Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) deed dan ook een 
warme oproep aan de minister om hier dringend werk van te maken. Dat dit niet in dovemans oren is gevallen 
blijkt uit de reactie dat alle dossiers van 2017 die niet ter discussie staan, nog voor het jaareinde zullen uitbetaald 
worden. Daar heel wat landbouwers in 2018 opnieuw geconfronteerd werden met extreme omstandigheden 
door de aanhoudende droogte, zal dit toch voor enige zuurstof zorgen voor landbouwbedrijven die te kampen 
hebben met een liquiditeitsprobleem. Naar de toekomst toe is de minister alvast voorstander van een brede 
weersverzekering, alleen is dit geen evidentie. Dergelijke verzekeringen behoren tot de private sector en er 
kunnen geen verplichtingen opgelegd worden. Desondanks wordt wel alles in het werk gesteld om tot een 
compromis te komen die voor alle betrokken partijen interessant is. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Vilt.be) 
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Markten week 42 t.o.v. week 41 

Extra zware soep + 

Half zware soep + 

Lichte soep + 

Vleeskippen - 

ABC - 

Konijnen + 

Verrijkte kooi-eieren  + 

Scharreleieren       + 
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Kipster binnenkort ook in België? 
 
De meest mens-, milieu- en diervriendelijkste kippenstal ter wereld wordt vaak vermeld als er gesproken wordt 
over het Kipster-concept. Dit concept is nog maar vorig jaar gerealiseerd in het Limburgse Oirlo, maar door het 
succes zouden twee extra stallen gebouwd waaronder één in België. Dat Ruud Zanders, één van de oprichters, 
het ijzer wilt smeden nu het heet is, is niet verwonderlijk. Op korte tijd sleepte hij met Kipster de Duurzame 
innovatieprijs 2018 door Rabobank weg in de categorie Food&Agri, dit leverde maar liefst 25.000 EUR op. 
Daarnaast behaalde Ruud Zanders in Wageningen de 3e Mansholt Business Award for Sustainable 
Entrepreneurship ter waarde van € 12.500. Ook vorige week viel Zanders opnieuw in de prijzen met een 2de stek 
in de Duurzame 100 van Trouw, de ranglijst van ‘groenste denkers en doeners in Nederland’. De Belgische 
Kipsterstal zou gebouwd worden in West-Vlaanderen of Limburg en zal plaats bieden aan 24.000 leghennen, 
overeenkomstig met een jaarproductie van om en bij de 7,5 miljoen eieren. Deze eieren zullen uitsluitend te 
verkrijgen zijn in de supermarktketen Lidl. 
(Tekst: Pluimvee – Bronnen: Vilt.be - Boerderij.nl) 

 

‘Pootproblemen door Enterococcen verleden tijd door uitkomst in stal’ 
 
Feit of louter fictie… Gerard Witlox, vleeskuikenhouder uit het Limburgse Tienray is er alvast van overtuigd. Dit 

zei hij althans tijdens de pluimveerelatiedag in Veenendaal. De voorbije jaren had hij regelmatig te kampen met 

pootproblemen ten gevolge van Enterococcen. Gerard probeerde veel zaken uit om dit probleem in te dijken, 

maar nooit met afdoend resultaat. Een jaar geleden schakelde hij over naar uitkomst in de stal en sindsdien is 

er van pootproblemen ten gevolge van Enterococcen geen sprake meer. Hierdoor daalde het AB-verbruik op 

zijn bedrijf van 17,2 naar 3,7 dierdagdoseringen, wat een besparing is van 2 cent per kuiken op de 

gezondheidskosten. Hebt u dezelfde positieve ervaring omtrent uitkomst in de stal of ervaarde u net het 

tegendeel? Surf dan zeker eens naar onze facebookpagina ‘Pluimvee’ en vul de poll hieromtrent in. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb.nl) 

 
 
 

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 16/10/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,40 7,94 +0,40 8,54 +0,16 7,74 +0,03 8,95

72,5 +0,40 6,70 +0,40 7,30 +0,16 6,50 +0,03 7,71

67,5 +0,37 6,23 +0,37 6,83 +0,16 6,06 +0,04 7,06

62,5 +0,34 5,76 +0,34 6,36 +0,15 5,60 +0,06 6,38

57,5 +0,31 5,29 +0,31 5,89 +0,15 5,03 +0,05 5,56

52,5 +0,28 4,82 +0,28 5,42 +0,11 4,15 +0,03 4,38

47,5 -0,10 3,99 +0,23 4,24 +0,67 3,99 +0,23 4,24

42,5 -0,12 3,53 +0,21 3,78 +0,64 3,53 +0,21 3,78

XL +0,40 8,74 +0,40 9,34 +0,16 8,54 +0,03 9,75

L +0,37 7,03 +0,37 7,63 +0,16 6,86 +0,04 7,86

M +0,31 6,09 +0,31 6,69 +0,15 5,83 +0,05 6,36

S -0,10 4,59 +0,23 4,84 +0,67 4,59 +0,23 4,84

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 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 10 oktober

+0,01 0,59 0,61 0,60 0,62

0,09 0,11

markt van 17 oktober

0,06+0,02 0,02

week 40: 0,93 // week 41: 0,91 // week 42: 0,90

-0,01 0,88 0,90 0,87 0,89

+0,10 2,30 2,40

0,04 0,04

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

