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Agenda 

 13 – 16 november: Euro Tier te Hannover 

 21 november: 18ème Journée d’étude des Productions porcines et avicoles – Namur 

 6 december: Studie-avond voor vleeskippenhouders te Roeselare 

 10 – 13 januari: Agriflanders Gent 
 

Biofilmvormers moeten op termijn Salmonella en Campylobacter counteren 

Sharon Maes van het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) ontwikkelde, samen met 
KUL, voor haar doctoraatsonderzoek een chemisch-microbiële bemonsteringsmethode om de reinheid in 
drinkwaterleidingen te controleren. Naast de constatatie van de chemische matrixcomponenten omvat het ook 
een microbiële analyse die aangeeft welke soorten bacteriën, al dan niet ongewenst, de biofilm bevat.  

Door specifieke onschadelijke biofilmvormers in te zetten, zouden zodoende ongewenste bacteriën in biofilms 
in de drinkwaterleiding onderdrukt kunnen worden. Biofilms zijn een gevreesde bron van besmettingen in 
veehouderijstallen waarvan de samenstelling ervan vrij bedrijfsspecifiek is. Salmonella paratyphi var. Java is een 
hardnekkige salmonella variëteit die kan leiden tot hevige infecties bij vleeskuikens, maar is eveneens een sterke 
biofilmvormer. Onderzoek wees uit dat wanneer deze salmonella variëteit werd aangebracht in aanwezigheid 
van Pseudomonas putida, de biofilmvorming door Salmonella Java werd onderdrukt. Dit als gevolg van de 
onderlinge competitie tussen beide bacteriën. Pseudomona Putida kwam ook zeer goed naar voor tijdens 
proeven op laboschaal tegen Campylobacter. Het potentieel van P. Putida word nu nog verder onderzocht, maar 
het is dus hoogstwaarschijnlijk dat in de toekomst contaminatie van vleeskuikens met Salmonella of 
Campylobacter beter te controleren zijn en voedsel-gerelateerde uitbraken beperkt kunnen worden. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: ILVO) 
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Protix Biosystems en Agrifirm slaan de handen in elkaar 

Protix Biosystems uit Dongen kondigde eerder dit jaar aan dat ze tientallen miljoenen gingen investeren in een 
bijkomende vestiging, ditmaal in Bergen op Zoom. Vermoedelijk zal deze vestiging in het tweede kwartaal van 
2019 operationeel zijn. Protix Biosystems produceert o.a. gecertificeerde hoogwaardige eiwitten uit insecten, 
voornamelijk afkomstig van de zwarte soldaatvlieg (Tarique Arsiwalla) waarmee het de kaart van duurzaamheid 
trekt en zodoende een alternatief wilt bieden voor de milieubelastende import van soja. Daarnaast produceert 
Protix eveneens LipidX en Bloosom. Volgend op deze aanzienlijke capaciteitsuitbreiding komt er een 
samenwerking tussen Agrifirm en Protix, waarmee Agrifirm vooral wilt inzetten op het inzetten van diverse 
nieuwe concepten voor vleeskuikens, leghennen en varkens. Dit naar analogie van het “OERei”, een innovatief 
ei-concept dat Protix enkele maanden geleden succesvol op de markt heeft gebracht.   

 (Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb.nl) 

Rechtzetting m.b.t. vedergesexte en cloacagesexte kuikens 

In het Pluimvee magazine, van november ll, werd verslag uitgebracht van de studieavonden “Vermeerdering en 
opfok”. Kris Van Daele (Aviagen) gaf er een opgemerkte presentatie o.a. in verband met de uitval tijdens de 
eerste week van de kuikens van moederdieren.  In de “streamertekst” op pag. 9 heeft de ‘zetduivel’ voor een 
omwisseling gezorgd wat betreft cloacagesexte en vedergesexte kuikens. De tekst moet zijn: “Vederseksbare 
producten zoals de 308FF geven een lagere uitval dan de cloacagesexte tijdens de eerste week” en niet het 
omgekeerde zoals in de streamertekst. Onze excuses voor de verwarring. 

(Tekst: Pluimvee) 

Recall en blokkering eieren na vaststelling van PCB’s 

Een biologisch leghennenbedrijf heeft in het kader van zijn autocontrole een routine monstername uitgevoerd. 
Uit de analyses op 12/11/2018 kwam een overschrijding naar voor van de norm aan polychloorbifenyl (PCB’s), 
dit zijn persistente organische polluenten die in het milieu aanwezig zijn en schadelijk zijn voor de mens. Het 
FAVV heeft alle desbetreffende eieren van het lot 0BE3133 onmiddellijk geblokkeerd, de reeds verkochte en 
verhandelde eieren terug geroepen en er is een onderzoek gestart naar om de oorzaak van de besmetting te 
achterhalen. 

(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 

  

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.  

 

 

 

 

 
  

Prijzen voor 13/11/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,22 8,70 +0,09 9,10 +0,18 8,60 +0,17 9,42

72,5 +0,22 7,46 +0,09 7,86 +0,18 7,36 +0,17 8,18

67,5 +0,20 6,94 +0,07 7,34 +0,18 6,69 +0,16 7,52

62,5 +0,19 6,42 +0,05 6,82 +0,18 6,20 +0,14 6,82

57,5 +0,17 5,89 +0,02 6,29 +0,17 5,62 +0,14 5,98

52,5 +0,16 5,38 +0,01 5,78 +0,14 4,80 +0,14 4,87

47,5 +0,12 4,55 +0,24 4,78 +0,12 4,55 +0,24 4,78

42,5 +0,11 4,04 +0,23 4,28 +0,11 4,04 +0,23 4,28

XL +0,22 9,50 +0,09 9,9 +0,18 9,4 +0,17 10,22

L +0,20 7,74 +0,07 8,14 +0,18 7,49 +0,16 8,32

M +0,17 6,69 +0,02 7,09 +0,17 6,42 +0,14 6,78

S +0,12 5,15 +0,24 5,38 +0,12 5,15 +0,24 5,38

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 )

0,03-0,01 0,02

 week 44: 0,89 // week 45: 0,87 // week 46: 0,86

-0,01 0,78 0,80 0,77 0,79

+0,05 2,65 2,70

0,04 0,01

+0,00 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 7 november

+0,00 0,63 0,65 0,63 0,65

0,07 0,09

markt van 14 november

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


   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 
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. 


