| beurs

Het nieuws uit België
Brusselse Agribex blijft leuk

Agribex, de Belgische mechanisatiebeurs die begin december in Brussel
plaatsvond, toonde ook deze keer weer leuk veehouderijnieuws.
Tekst en foto’s: Gertjan Zevenbergen
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e zult maar een beurs organiseren
drie weken na de belangrijkste
machinebeurs van Europa, Agri
technica in Hannover. Natuurlijk is er het
voordeel dat alle nieuwe machines die daar
werden geïntroduceerd ook bij jou op de
beursvloer te zien zijn. Maar tegelijkertijd is
het jammer voor liefhebbers van trekkers
en andere grote machines, die het nieuws
op Agritechnica al hebben gezien. Zo ver
gaat het Agribex in Brussel vaak. Het
humeur van de beursbezoeker lijdt er in
ieder geval niet onder. En melkveehouders

kunnen hun hart weer ophalen in Brussel,
want melktechniek is in Hannover vaak
niet te zien. Zoals gewoonlijk was het ook
dit jaar weer gezellig druk in de Brusselse
paleizen, zoals het tentoonstellingscomplex
wordt genoemd. Volgens goed Bourgondisch
gebruik gingen rond de middag op verschil
lende stands de bierpompen open en kon
het nakaarten over 2013 alvast beginnen.

FullwoodPacko weegt

Peecon Biga Multilift

Verplaatsbaar kalverhok

Klauwen sproeien

Snel kuil afdekken

Rubber in de betonvloer

Melkmachineleverancier FullwoodPacko voorziet een Tru-Test-weegplateau van een koppeling naar de eigen software en een nieuwe
naam: Crysta-Weight. Na het plateau dat in de
uitloop van de melkstal of na de melkrobot
staat, is een selectiepoort te plaatsen. De weeg
resultaten laten onder meer zien hoe koeien bijvoorbeeld reageren op een rantsoenswisseling.
Inclusief antennes voor de dierherkenning kost
Fullwoods Crysta-Weight ongeveer 10.000 euro.

De Nederlandse machinebouwer Peecon liet
tijdensAgritechnica al de Peecon Biga Multilift
zien. Een standaardvoermengwagen met daaraan gekoppeld een hefmast met een kantelframe. Aan die hefmast kun je bijvoorbeeld een
kuilvoersnijder monteren. Daarmee snijd je een
blok uit de kuil. De snijder kantelt maximaal
125 graden en het voer glijdt in de mengkuip.
Zonder kuilvoersnijder kost een 16 kuubs
mengwagen met dubbele verticale vijzel bijna
45.000 euro.

Het Franse CK heeft een nieuwe kalverbox in
zijn programma opgenomen. De boxen zijn volgens de fabrikant stabieler door een buis die de
boxen met elkaar verbindt. Daarnaast zijn de
wanden en ook de vloer van de kalverbox van
pvc. Daardoor is hij dus gemakkelijker te reinigen.
Een enkele box is 1,85 meter lang en 90 cm
breed, al zijn kleinere maten ook leverbaar.
Zonder wielen kost een enkele box 500 euro.
Met wielen, die de box verrijdbaar maken, komt
de prijs op 600 euro per kalverbox.

Het Belgische Distrifarm bedacht de Hoof’boy,
een volautomatisch klauwensproeisysteem dat
in de melkrobot geplaatst wordt. De klauwen
van iedere koe worden twee weken lang tijdens
elke melkbeurt 2 minuten besproeid met een
mengsel van water en zout, dat door een elektrochemische reactie ontsmet. Per keer is 1,6 liter
0,1% oplossing nodig. Twee weken na het begin
van de behandeling moeten klauwgebreken
genezen zijn. Het systeem kost 3.500 euro
voor een robot. Een sproeibeurt kost 32 cent.

Plastics Wauters levert geweven polypropyleen
zeil voor het afdekken van de kuil. Het materiaal zuigt zich vol met water waardoor het de kuil,
waarop een dunne laag plastic ligt, beschermt.
Banden of zand zouden niet meer nodig zijn.
De doeken hebben een breedte van 2, 4 of
6 meter en zijn met klittenband aan elkaar te
koppelen. Om het doek weer van de kuil te
kunnen halen, is er gereedschap waarmee je
het kunt oprollen. Het doek gaat tien jaar mee
en kost 4 euro per vierkante meter.

Bouwbedrijf Altez bedacht de WTM welzijnsvloer. In de dichte, betonnen vloerdelen zijn in
de lengte 60 cm brede en 18 mm dikke rubbermatten geplaatst. Direct achter het voerhek ligt,
op een 10 cm hoge opstap, een 40 cm brede
mat. De andere rubbermatten vormen looppaden.
Omdat het rubber niet breed is, zouden koeien
er niet op gaan liggen. Het is mogelijk een vaste
mestschuif te monteren. De elementen zijn tot
6 meter breed. De vloerdelen kosten inclusief
plaatsing 85 euro per meter.
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Hoeven
Tijdens de beurs reikte de organisatie ook
prijzen uit: de zogenoemde Gouden en

Zilveren Hoeven voor de grootste innovaties.
Zowel melkmachinefabrikant SAC als Peecon
ontvingen een Gouden Hoef. De eerste voor
de vorig jaar geïntroduceerde voorbehandel
unit voor de melkrobot en Peecon voor de
elektrisch aangedreven Biga Volt voermeng
wagen die ook tijdens Agritechnica al te zien
was. Het Franse Emily kreeg een Zilveren
Hoef voor een afrolsysteem voor ronde
balen en Altez voor kuilwanden waaraan je
spanbanden kunt bevestigen. Dat maakt
banden op de kuil overbodig.

Dikke billen
Agribex is meer dan een mechanisatietentoonstelling. Naast trekkers en machines zijn er in de hallen van het beurscomplex ook dieren te vinden.
Daarnaast vinden er veekeuringen plaats, onder andere van vleesveerassen als Belgische Witblauwe en Blonde d’Aquitaine.
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