Vijf sterren
beurs EuroTier
EuroTier is de wereldwijde etalage van de veehouderij, zegt organisatiedirecteur Bärtmer. Dat is geen woord te veel gezegd. Een overzicht van
het belangrijkste melkveehouderijnieuws.

Video
Bekijk de video op

www.melkvee.nl
in het dossier
Melkvee Magazine.

GEA DairyProQ melkmodule - Alsof er een
robotje uit een koffertje komt. De nieuwste
GEA Dairy ProQ melkmodule, voor elke melkstand één, doet van zich spreken. Maar is het
een droom of werkelijkheid? GEA zegt niet
wat het kost en ook niet wanneer het systeem praktijkrijp is. Maar de testresultaten zijn
veelbelovend. Interessant voor bedrijven met
400 koeien? Als het echt zo goed werkt, lijkt
een kleine zij-aan-zij opstelling ook perspectief
te bieden.

Video
Bekijk de video op

www.melkvee.nl
in het dossier
Melkvee Magazine.

Spray robots - DeLaval zette haar volledig automatische robotarm
om koeien mee te sprayen in de rotormelkstal in de spotlights. Ook
Boumatic Robotics beschikt over een sprayrobot die in een buitenmelker opstelling automatisch kan sprayen. Deze opstelling met robotarm
en rail bij een buitenmelker is de opmaat naar een automatisch melksysteem aan de buitenrand van een draaimelkstal. Vooralsnog richt
het bedrijf BouMatic zich op haar MR enkel- en dubbel melkbox.
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Snijden en frezen - Strautmann voermengwagens ontving van de
beursorganisatie een zilveren medaille met de Verti Mix zelfrijdende
voermengwagen die niet alleen freest maar ook snijdt met een zaagtandblad. Als nagenoeg enige voermengwagenfabrikant stonden de
producten van Strautmann opgesteld in Hal 27 tussen de koeien en
niet in Hal 26 te midden van alle mogelijke soorten en maten voermengwagens. Ze zijn groter en diverser dan ooit, onder invloed van
de biogasproductie die in Duitsland een hoge vlucht genomen heeft.

Koeien opsporen - Koeien opsporen in de stal met je mobieltje of Ipad. Dat kan
met de nieuwste technologie van Nedap Technologies. GEA presenteerde soortgelijke technologie waarmee ook zich afwijkend gedragende koeien in de stal
gelocaliseerd worden. De melkwinningsfabrikant wijst erop dat je bij GEA maar
één Ipad in de stal nodig hebt waarmee je alle managementaspecten in en om de
(melk)stal kunt aansturen.

Beursgang ForFarmers - Om Europa´s grootste mengvoerbedrijf te worden en te blijven
bereidt ForFarmers een beursgang voor, die
in 2015 of 2016 moet gaan plaatsvinden.
Directielid COO Ronald van der Ven (voorheen
HendrixUTD-directielid) maakte ook bekend
dat ForFarmers nog een vijfde land zoekt naast
het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en
Duitsland om haar activiteiten uit te breiden.
Om de groeistrategie niet te belemmeren,
haar onafhankelijkheid te waarborgen en het
risicoproﬁel bij de inkoop van grondstoffen te
verkleinen, heeft ForFarmers haar aandeel van
60 procent in grondstoffeninkooporganisatie
Cefetra verkocht aan het Zuid-Duitse BayWa
AG. Een kwart van de omzet van ForFarmers
wordt gerealiseerd in de melkveehouderij. X
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Exterieurtopper Goldday - Met een omgerekende exterieurfokwaarde van 113 en een
NVI van 161 met een stabiele eiwitvererving en
allround gebruikscijfers was de Duitse fokstier
Goldday een absolute aandachtstrekker in de
TopTierTreff Hal 27. Bovendien vererft Goldday
(v. Goldwyn) 107 voor geboortegemak. Zijn
sperma werd op de beurs voor 15 euro per dosis verkocht, in Nederland biedt GGI-importeur
Jeroen Kloosterziel het sperma van Goldday
aan voor 21 euro per rietje. Eind oktober 2012
bezocht hij in Duitsland met enkele veehouders
een aantal bedrijven waar Goldday-dochters in
productie zijn. Heidenskipster Goldday heeft
een Nederlandse O Man-dochter als moeder.

Scanners en sensoren - Spiksplinternieuw is de ontwikkeling niet, maar ieder
jaar komen er wel producten bij waarmee de conditie en het welbevinden van
de veestapel dagelijks gemeten kan worden. De EuroTier-organisatie kende
een gouden medaille toe aan Opticow, een cameratechniek die het conditieverloop van koeien volgt van de Duitse ﬁrma Holscher en Leuschner. Ook het
RumiWatchSystem van Itin en Hoog sleepte een gouden medaille in de wacht.
Deze sensor om de kop van de koe registreert niet alleen de beweging van de
koe maar ook de voeropname, het herkauwen en de wateropname.

Wereldwijde veehouderij-etalage - Nooit
eerder waren er zoveel (internationale) bezoekers op EuroTier. 160.000 mensen uit 100
landen. Uit een enquête blijkt ruim 60 procent
boer of loonwerker te zijn, minder dan in
2010. Het grootste deel van de boerenbezoekers is afkomstig uit Noord-Duitsland. Het
aandeel handelaars, dierenartsen en adviseurs nam een paar procent toe. Bijna een
kwart van alle bezoekers kwam uit het buitenland. Hoeveel Nederlandse bezoekers de
beurs mocht verwelkomen is niet bekend. 
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