EuroTier breekt records

Innovaties, trends en to
Anta Phyt heeft
een prebiotische
werking en remt
de ontwikkeling
van ziektekiemen.

Algemeen

[Tessa Nederhoff]

Tijdens EuroTier 2012 worden innovaties gepresenteerd, trends gezet en visies
bediscussieerd. Al voor opening van de deuren zet de internationale vakbeurs
records: de aantallen van 2300 standhouders en 300 inzendingen voor de
innovatie-awards werden nog niet eerder gehaald.
EuroTier, dat wordt georganiseerd
samen met de World Poultry Show en
BioEnergy Decentral, wordt van 13 tot
en met 16 november gehouden in
Hannover. Agrarische ondernemers uit
vele landen komen bijeen in ’s werelds
grootste expositieruimte. Vorig jaar
kwamen 145.000 bezoekers van alle vijf
de continenten op de beurs af om informatie in te winnen. Dit jaar staan op de
internationale beurs op het gebied van
dierhouderij en management ruim 2300
standhouders uit meer dan vijftig landen, een record. De beurs dekt alle
agrarische segmenten: rundvee, varkens,
schapen, kippen, bio-energie en aquacultuur. De hallen zijn opgedeeld naar
sector. “Zo vinden de bezoekers makkelijk hun weg”, aldus de organisatie.
I nnovat i es
Verschillende noviteiten worden op de
beurs beloond met awards. Vijf innovaties krijgen een gouden medaille,
negentien een zilveren. De organisatie
ontving meer dan 300 inzendingen van
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182 standhouders uit 23 landen. “Dit
recordaantal inzendingen voor de
awards bevestigt de status van EuroTier
als grootste internationale platform
voor innovaties op het gebied van
machines, toerusting en benodigdheden
in de veehouderij”, aldus organisator
Deutsche Landwirtschaftlichte

Genossenschaft (DLG). Een onafhankelijke jury beoordeelde alle inzendingen.
De gouden medailles worden uitgereikt
op dinsdagavond 13 november.
Goud
Marel Stork Poultry Processing
(Nederland) krijgt een gouden medaille
voor de AeroScalder, een nieuw broeisysteem voor de pluimveeslachterijen.
Itin + Hoch (Zwitserland), voor het
RumiWatch System, een gezondheidsmonitoringsysteem voor herkauwers.
Hölscher + Leuschner (Duitsland) wint
met de optiSCAN, een mobiel weegsysteem voor biggen dat werkt met
3D-cameratechniek. Ditzelfde bedrijf

De optiScan is een mobiel weegsysteem voor biggen dat werkt met 3D-cameratechniek.diening.
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n toekomstvisies
wint goud met de optiCow, een module
voor het driedimensionaal meten van
melkvee. GEA Farm Technologies
(Duitsland) ontvangt een award voor de
GEA DairyProQ, een intelligente melkrobotmodule die in elk type melkstal past.
Zilv er
Onder de zilveren medaillewinnaars
bevinden zich verschillende innovaties
op het gebied van diervoeder. Zo winnen Lührs Gerätebau en Weda
Dammann & Westerkamp een medaille
met een uniek voersysteem voor varkens, met het oog op het opfokken van
beren. Met het voersysteem kunnen verschillende soorten voer worden toegediend in één compartiment. Nadat er is
gevoerd, wordt de voerketting geleegd
door in tegengestelde richting te draaien. Een nieuw mengsel kan hierna worden gevoerd aan varkens van het andere geslacht.
European Protein A/S uit Denemarken
introduceert ‘Designer Proteins’, een
nieuwe benadering voor het optimalisering van aminozuren- en fosfortoediening. Door selectieve fermentatie van
verschillende voereiwitten, worden anti-

nutritionele componenten afgebroken
en wordt de fosforconversie verbeterd.
De overblijvende melkzuurbacteriën
spelen een prebiotische rol.
Dr. Eckel uit Duitsland wint een zilveren
award met een voeradditief op basis
van plantaardige stoffen en transportstoffen: Anta Phyt BLT. Het product
heeft een prebiotische werking en remt
de ontwikkeling van ziektekiemen,
waardoor antibioticagebruik kan worden teruggedrongen.
Strautmann ontvangt een zilveren
medaille voor de Verti-Mix zelfrijdende
voermengwagen met afneembare frees.
Terwijl het kuilvoer uit de silo wordt
gefreesd en getransporteerd naar de
elevatorband, kunnen losse bulkmaterialen direct worden opgenomen door
het neerklappen van de frees.
Di e re n we l z i j n
Op de beurs wordt met een informatiegalerij speciale aandacht besteed aan dierenwelzijn; het Animal Welfare
Information Center gaat op de EuroTier
2012 in première. Naast doorlopende
voorlichting, organiseert het centrum per
dag twee rondetafeldiscussies met boeren

en bedrijven over onderwerpen die
betrekking hebben op dierenwelzijn. De
sessies moeten discussie stimuleren en verstrekken de meest recente informatie
over dierenwelzijnsproblemen waar veehouderijen mee kampen. Alle sessies worden gehouden in het Duits, maar informatie wordt op borden gepresenteerd in
het Engels. Ook zijn er Engelssprekende
experts aanwezig. Onderwerpen die
onder meer ter tafel komen zijn: de toekomst van de veehouderij in Europa, consumenteneisen, beleid, etikettering, medicijngebruik, intensieve veehouderij en varkensspeeltjes.

-

Praktische informatie
Tickets voor de EuroTier kunnen online worden
besteld en kosten 22 euro per persoon. De beurs vindt
plaats van 13 tot en met 16 november en is dagelijks
open van 9.00 tot 18.00 uur. Meer informatie is te vinden op: www.eurotier.com.

Designer Proteins zijn een nieuwe benadering voor het optimalisering van aminozuren- en fosfortoediening.
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