| beurs

Nieuws op herhaling
Rundveevakdagen in Venray

De Rundveevakdagen in Venray vonden eind februari voor het eerst
plaats. Een leuke en vooral gezellige beurs met nieuws op herhaling.
Tekst en foto’s: Gertjan Zevenbergen

D

e Evenementenhal in Venray is
normaliter in gebruik bij de inten
sieve LIV. Eind februari werd die
beurs voor het eerst gecombineerd met de
eerste editie van de Rundveevakdagen. Het
zorgde ervoor dat de hele beurshal gevuld
was. Veel nieuws viel er niet te zien, waar
door de beurs vooral een informatief, soms
gezellig en smakelijk samenzijn werd. Toch
waren in de stands nog verscheidene techni
sche hoogstandjes te zien die niet eerder de
kolommen van Veehouderij Techniek haal
den. Neem bijvoorbeeld het zaagselinstrooi

systeem van VTL. Dit bedrijf, dat is afge
splitst van silobouwer Polem, is al jaren
bezig met het verfijnen van de ligboxen
vuller. De eerste twee stallen zijn er al mee
uitgerust, er staan er vier in de planning.

Vorig jaar werd ook de HVLS-ventilator van
het Amerikaanse Rite Hite door Greutink
geïntroduceerd. In tegenstelling tot de
ventilatoren van andere merken heeft deze
Hite Rite maar vier bladen. Die zijn ook nog
eens gedraaid aan het uiteinde. Daarnaast is

het blad aan het begin smaller dan aan de
tip en staat het hele blad 6 graden omhoog.
Dat zorgt voor een betere werveling van de
lucht bij een lage snelheid, meent de fabri
kant. Een rubberen bus aan de naven van
de bladen moet vibraties tegengaan en
krachten op de as beter verdelen. De venti
lator heeft een maximale diamater van 7,30
meter, maar er zijn er ook van 2,44 meter.
De kleinste kost 5.500 euro, de grootste
6.500 euro. Dat is inclusief klimaat
computer waarmee je achttien ventilatoren
aanstuurt.

Grootste kadaverkap

Waterbed uit één stuk

Inductielamp in de stal

Ligboxenvuller

Kokos in de boxen

Ledlamp nog niet klaar

Het is de grootste tot nu toe verkrijgbaar, zegt
Alain Nierinckx van het Belgische Vig-O-Comfort.
De kadaverkap voor volwassen runderen die
het bedrijf verkoopt is in elk geval zo groot dat
hij in Venray niet te zien was. De kap is 280 cm
lang, 180 cm breed en 90 cm hoog. Hij is
gemaakt van groen polyethyleen. De kap is aan
beide kanten voorzien van handvatten. Dan nog
heb je twee man nodig om hem te verplaatsen.
Daarom zijn er ook hijsogen gemonteerd.
De kap kost 375 euro.

Het Friesko waterbed heeft één compartiment,
wat volgens stalinrichter Spinder een gelijkmatige
verdeling van het water onder de koe moet
opleveren. Voor extra comfort is onder de knieën
nog 2,5 cm dik en 31 cm breed kniematras te
monteren. Het waterbed is 110 cm breed en
heeft voor een massief stuk dat 10 cm lang is,
achter is dat 15 cm. In totaal is de mat 180 cm
lang en wordt indien gewenst op rol geleverd.
In dat geval kost hij 160 euro per dierplaats.
Met het kniematras komt daar nog 15 euro bij.

De inductielamp die Van Lith Licht en Lucht
levert, bestaat uit een rond lopende, met gas
gevulde buis. Twee magneten en een wisselspanning zorgen ervoor dat de moleculen gaan
stromen en er licht ontstaat. De lampen zouden
100.000 uur mee moeten gaan en 100 lumen
per watt opleveren. Daarmee is het een goedkope lichtbron voor melkveestallen. De lampen
kunnen goed tegen kou en leveren zodra ze
aangaan een goede lichtsterkte. De lamp is
net zo duur als een metaalhalogeen lamp.

Wil je diepstrooiselboxen met zaagsel vullen,
dan kun je daar een shovel met bakje voor
gebruiken. Dan nog kost dat veel tijd. Daarom
ontwikkelde VTL de ligboxenvuller. Een verzinkte
bak buiten de stal wordt gevuld met zaagsel
of gehakseld stro. De bak heeft een minimale
inhoud van 6 kuub, maar er zijn er ook van
8 kuub. Spiraalvijzels brengen het strooisel
van de bak naar de ligboxen. Elke twee boxen
is daarvoor een vulpijp gemonteerd. De koeien
verspreiden het zaagsel door de box.

Van Deursen Diervoeders toonde een nieuw
strooiselmateriaal voor ligboxen. Interessant,
zeker nu zaagsel duur is. Van Deursen verkoopt
al langer het bacterieremmende Power-Cal, dat
voor een groot deel uit kalk bestaat, en voegt
daar kokosvezels aan toe. Daarnaast zitten er
vochtbindende korrels in de mix. Het moet een
veerkrachtig en dus comfortabel ligbed opleveren.
Wat het mengsel kost, is nog onduidelijk.
Van Deursen test de exacte samenstelling nog.

AgriLight uit Monster levert al langer stalverlichting. In Venray liet het bedrijf een ledlamp in
het gangbare armatuur zien. In de plaats van
een metaalhalidelamp zijn onder verschillende
hoeken veertig ledjes gemonteerd. De AviLed
is nu alleen nog geschikt voor pluimveestallen
waar 20 lux licht nodig is. In rundveestallen
wordt 200 lux verlangd. Dan zouden dus tien
keer zoveel leds nodig zijn, wat de lampen te
duur maakt. AgriLight werkt wel aan zo’n lamp,
maar die is pas over twee tot drie jaar klaar.
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Amerikaanse ventilator

Nauwkeurig in te stellen ventilator
De Rite Hite HVLS-ventilator wordt geleverd met uitgebreide klimaatcomputer. Daarop zijn achttien ventilatoren aan te sluiten die je in drie zones kunt
aansturen. Zo kun je de ventilatoren in de wachtruimte bij een lagere temperatuur inschakelen dan die in de stal en ze ook sneller laten draaien.
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