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Verdoofd slachten verplicht voor Belbeef
MAATSCHAPPIJ – Het verdoofd slachten is
voortaan verplicht voor gebruikers van de
Belbeef-standaard. Dat heeft Belbeef, de interprofessionele organisatie die de verschillende
schakels uit de rundvleesketen verenigt, bekendgemaakt. Op die manier wil de sector de
standaard voor dierenwelzijn verhogen en
meer transparantie naar de slachtmethode
geven.
Rundvlees afkomstig van dieren die niet verdoofd geslacht worden, komt niet langer in
aanmerking voor verkoop onder de Belbeefstandaard. Deze bijkomende eis maakt deel
uit van een pakket aan maatregelen die opgenomen worden in een herzien lastenboek. De
nieuwe standaard treedt in werking op 1 oktober 2018. Er geldt een overgangsfase van drie

maanden om de slachthuizen, veehouders en
certificeringsinstellingen de mogelijkheid te
geven alle noodzakelijke maatregelen te nemen om aan deze nieuwe versie van het lastenboek te voldoen. Andere vernieuwingen
binnen het Belbeef-lastenboek worden na de
zomer gecommuniceerd.
‘Met de invoering van onze hernieuwde standaard geeft de sector een zeer duidelijk signaal’, zegt Christel Buyse, voorzitster van de
raad van bestuur van Belbeef. ‘Op deze manier geven we de slagers, retailketens en hun
klanten een zeer duidelijke garantie naar kwaliteit en dierenwelzijn. Belgisch rundvlees dat
onder de Belbeef-standaard verkocht wordt,
staat voor de beste kwaliteit en met bewuste
aandacht voor welzijn van het dier.’

Uitrijregeling niet verlengd in Vlaanderen
MAATSCHAPPIJ – Langer mest uitrijden
wordt niet mogelijk in Vlaanderen. Dat maakte de Vlaamse landmaatschappij (VLM) begin
augustus al bekend. Minister van landbouw

Schauvliege en haar administratie willen zich
houden aan de vastgelegde decreten in de
mestwetgeving. De administratie heeft met
een aantal experts een reeks van maatrege-

len voor veehouders uitgewerkt om hun
mestprobleem op te lossen. Deze maatregelen zijn terug te vinden op de website van
VLM.

Vlaamse diergezondheidsdienst waarschuwt voor
besnoitiose
GEZONDHEID – De Vlaamse diergezondheidsdienst DGZ waarschuwt voor de zo
goed als onbehandelbare runderziekte besnoitiose. In België zijn er nog geen gevallen
van deze parasitaire ziekte bekend, maar de
van oorsprong subtropische ziekte rukt op
naar de landsgrenzen met Duitsland en
Noord-Frankrijk.
Runderbesnoitiose wordt veroorzaakt door
een eencellige parasiet (protozo) en overgebracht via stekende insecten. Insleep door de
aankoop van besmet vee dat nog geen klinische verschijnselen vertoont, is de grootste
risicofactor, aldus Diergezondheidszorg
Vlaanderen (DGZ). Besmette dieren kunnen
economische schade veroorzaken, dekstieren kunnen er onvruchtbaar door worden.
Ze vertonen niet altijd klinische symptomen,
maar zijn daarom wel besmettelijk voor andere runderen. In de meeste gevallen ontstaan er enkel wat cysten ter hoogte van de
oogslijmvliezen, stelt DGZ. Sommige dieren
vertonen andere symptomen die in verschillende fasen verlopen, van koorts, oedeem ter
hoogte van de kop, hals en borststreek en
diarree tot overgevoeligheid voor zonlicht. Na
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enkele weken kan een algemene huidontsteking ontstaan. Deze letsels genezen heel
moeilijk en zijn pijnlijk voor het dier, waardoor
dit meestal leidt tot euthanasie, aldus de
Vlaamse gezondheidsdienst.
DGZ stelt dat een behandeling in een zeer
vroege fase van de ziekte gestart moet worden maar ook zelden succesvol is. Ook een
vaccin is op dit moment niet beschikbaar.
Daarom geeft DGZ ook aan om geen dieren
aan te kopen die drager zijn van de ziekte of
zelfs uit een risicogebied komen. Bloedonderzoek is mogelijk op antistoffen, een eventuele
quarantaine is aangewezen. Tot slot is een
adequate bestreiding van vliegen in de stal
en op de weide aangewezen.
Besnoitiose komt historisch voor in (sub)tropische gebieden, maar is in de laatste honderd
jaar ook wijd verspreid geworden in Portugal,
de regio rond de Pyreneeën en het zuidwesten van Frankrijk. Sinds 1995 rukt de ziekte
noordwaarts op en worden er gevallen gemeld in Zwitserland, Hongarije, Duitsland en
het noorden van Frankrijk. ‘Het risico dat de
ziekte bij ons opduikt, is daarom heel groot’,
waarschuwt DGZ.

veeteeltvlees AUGUSTUS 2018

VV08_managementnieuws.indd 30

08-08-18 11:57

Prijs Vlaamse landbouwgrond stijgt in vijf jaar
met 35 procent
ECONOMIE – In vijf jaar tijd is de prijs voor
een hectare landbouwgrond in Vlaanderen
fors gestegen. In de eerste helft van 2018
verwisselde Vlaamse landbouwgrond voor
ruim 52.000 euro per hectare van eigenaar. In
2013 was dat bijna 39.000 euro. Dat blijkt uit
de Notarisbarometer, die de Federatie van
het Notariaat voor de eerste keer publiceert.
In Antwerpen en West-Vlaanderen moeten
landbouwers het diepst in de buidel tasten. In
Antwerpen lag de gemiddelde prijs dit jaar tot
nu toe op 64.375 euro per hectare. In WestVlaanderen komt de prijs uit op 64.272 euro
per hectare. De minst dure grond ligt in
Vlaams-Brabant met een gemiddelde van
37.183 euro per hectare. De prijs voor landbouwgrond in Vlaanderen is fors hoger dan in
Wallonië. In het Waals Gewest betalen landbouwers gemiddeld zo’n 32.000 euro per
hectare, ofwel 20.000 euro minder dan in
Vlaanderen. Ter vergelijking: in Nederland lag
de gemiddelde agrarische grondprijs in 2017
op 59.500 euro per hectare.
In Vlaanderen wordt ook meer grond verkocht dan in Wallonië. Van alle transacties in
de eerste helft van 2018 vonden er 64,1 pro-

cent plaats in Vlaanderen tegenover 35,9
procent in Wallonië. Verhoudingsgewijs werd
in Oost-Vlaanderen de meeste landbouw-

grond verkocht (16,6 procent). West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant volgen met een marktaandeel van 13 procent.

Patricia De Clercq nieuwe secretarisgeneraal voor landbouw
MAATSCHAPPIJ – Patricia De Clercq, huidig
adjunct-kabinetschef Landbouw van Vlaams
minister Joke Schauvliege, wordt de nieuwe
leidinggevende ambtenaar van het departement Landbouw en Visserij.
Patricia De Clercq is sinds 2014 adjunct-kabinetschef Landbouw en was voorheen diensthoofd en woordvoerder van het departement
Landbouw en Visserij. Zij volgt Jules Van
Liefferinge op, die recent met pensioen ging.

Finse steak de beste op World Steak Challenge
ECONOMIE – Een steak – een sirloin – uit
Finland, grasgevoederd en vermarkt door JN
Meat International uit Denemarken, is door
een jury met experts verkozen als beste
steak ter wereld. Deze prijs werd uitgereikt
tijdens de World Steak Challenge.
JN Meat Internation won naast de algemene
titel ook nog de prijs voor de beste grasgevoederde, de beste rib-eye en de beste sir-

loin. Ook Vion ontving de gouden medaille
voor een entrecote die ten minste 30 dagen
aan het bot gerijpt is in speciaal geklimatiseerde kamers, licht en gelijkmatig gemarmerd en honderd procent simmental is.
Aan deze World Steak Challenge in Londen
namen uiteindelijk 240 steaks deel. De deelnemers kwamen uit 22 landen, uit Nederland
of België was er geen deelname. Het vlees

was afkomstig van 35 verschillende rassen.
De jury met experts beoordeelde elke steak
op verschillende criteria als uitzicht, kleur en
marmering. Uiteindelijk werden zo 45 gouden, 37 zilveren en 54 bronzen medailles
uitgereikt. Enkel de steaks met een gouden
medaille werden gebakken volgens een
vooraf afgesproken methodiek.

veeteeltvlees AUGUSTUS 2018

VV08_managementnieuws.indd 31

31

08-08-18 11:58

