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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 

 
CDC: Salmonellastam vertoont AB-resistentie bij uitbraak in de VS 
  
Tweeënnegentig personen, verspreidt over 29 staten, zijn ziek geworden door een uitbraak van Salmonella 
infantis die gelinkt is aan het nuttigen van kippenproducten. Uit testen, uitgevoerd door het CDC (Centers for 
Diseaese Control and prevention), blijkt dat de Salmonella infantis stam resistentie vertoont tegen verschillende 
soorten antibiotica. Tracering van het besmette vlees leidde tot verschillende merken en type kippenproducten, 
afkomstig van verschillende locaties. Hiermee is het al de tweede uitbraak van Salmonella in één maand tijd in 
de VS. 
 
 (Tekst: Pluimvee – Bron: WATTAgNet) 

 

Braadkippenproductie VS zal fors toenemen  
 
De braadkippenproductie in de VS zal een serieuze expansie kennen wanneer 7 vestigingen tussen nu en 2020 
in productie zullen gaan. Van deze 7 vestigingen worden er 5 volledig nieuw gebouwd, één van de vestigingen 
wordt heropgebouwd na een brand en de andere is een gesloten vestiging die terug in productie zal gaan. De 
verschillende vestigingen zullen elk tussen de 1,2 en de 2,6 miljoen extra braadkippen per week hebben om te  
verwerken. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: WATTAgNet) 
 

 
 
 
 

24 oktober 2018 

Nr. 43 – week 43 

Markten week 43 t.o.v. week 42 

Extra zware soep = 

Half zware soep = 

Lichte soep = 

Vleeskippen - 

ABC - 

Konijnen + 

Verrijkte kooi-eieren  + 

Scharreleieren       + 

 

Landsbond 

In dit nummer: 
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 EU-eierimport nagenoeg verdubbeld, export 2 % kleiner 

 GAIA trapt Europese ‘Stop de kooien’-campagne op gang 
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EU-eierimport nagenoeg verdubbeld, export 2 % kleiner 
 
Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de import van eieren en eiproducten in de eerste 8 maanden 
met 20.698 ton bijna het dubbele (+82%) is van de invoer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit terwijl 
de eierexport met 2,3% tot 140.109 ton afnam. Het zal niemand nog verwonderen dat Oekraïne hier een groot 
aandeel in heeft. De 10.147 ton eieren uit dit land, goed voor 49% van de totale EU-import, is 9.691 ton meer 
dan vorig en 71% meer dan in 2016 tot en met augustus. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl) 

 
GAIA trapt Europese ‘Stop de kooien’-campagne op gang 
 
Met het verzagen van vijftig metalen kooien op het Albertinaplein in Brussel heeft GAIA nu definitief het 
startsein gelost voor de ‘Stop de kooien’- campagne. Deze campagne maakt deel uit van een Europees initiatief 
gesteund door ruim 130 dierenwelzijnsorganisaties die doelen om het verbod van kooisystemen in de 
veehouderij op de agenda van de Europese commissie te zetten. Om dit te realiseren moeten er 1 miljoen 
handtekening verzameld worden in minstens zeven lidstaten van de Europese unie. Indien hun doel bereikt 
wordt is de Europese Commissie verplicht om zich over de kwestie te buigen, dit concludeert echter niet dat er 
daarom ook effectief een verbod zal komen. 
 
(Tekst: Pluimvee – Bronnen: Vilt.be) 

 
 

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 23/10/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,25 8,19 +0,25 8,79 +0,18 7,92 +0,08 9,03

72,5 +0,25 6,95 +0,25 7,55 +0,18 6,68 +0,08 7,79

67,5 +0,24 6,47 +0,24 7,07 +0,18 6,24 +0,07 7,13

62,5 +0,22 5,98 +0,22 6,58 +0,20 5,80 +0,07 6,45

57,5 +0,20 5,49 +0,20 6,09 +0,20 5,23 +0,06 5,62

52,5 +0,19 5,01 +0,19 5,61 +0,19 4,34 +0,05 4,43

47,5 +0,21 4,20 +0,16 4,40 +0,21 4,20 +0,16 4,40

42,5 +0,20 3,73 +0,15 3,93 +0,20 3,73 +0,15 3,93

XL +0,25 8,99 +0,25 9,59 +0,18 8,72 +0,08 9,83

L +0,24 7,27 +0,24 7,87 +0,18 7,04 +0,07 7,93

M +0,20 6,29 +0,20 6,89 +0,20 6,03 +0,06 6,42

S +0,21 4,80 +0,16 5,00 +0,21 4,80 +0,16 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 )

0,06+0,00 0,04

 week 41: 0,91 // week 42: 0,90 //week 43: 0,89

-0,03 0,87 0,89 0,84 0,86

+0,10 2,40 2,50

0,06 0,04

+0,00 0,09 0,11

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 17 oktober

+0,00 0,60 0,62 0,60 0,62

0,09 0,11

markt van 24 oktober

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

