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Alleen rundveehouders
Voorheen was het een combinatie
van vakdagen voor rundveehouders
en akkerbouwers. Nu richt de
Rundvee Vakdagen in Hardenberg
zich enkel op de rundveehouderij.
Die keuze resulteert in een
behoorlijke afslanking van de
mechanisatiehoek. De ruimte is
opgevuld met kleinere bedrijven.
Zonnepanelen en mestscheiders
blijken ook in Hardenberg een
onstuitbare trend.
Tekst en foto’s: Wilbert Beerling

Nok met overstek en ‘schoorsteeneffect’
Stalinrichter Wildeboer toonde een nieuwe nok. Deze combineert de voordelen van het ‘schoorsteeneffect’ en een overstek, wat inregenen tegengaat. Wildeboer had al een nok met overstek
in het programma, maar die is slechts aan één zijde voorzien van een opstaand profiel. Deze
heeft die aan beide zijden, waardoor het schoorsteeneffect uit alle richtingen ontstaat. Binnen
kort installeert Wildeboer de eerste nieuwe nokken op twee stallen.

Dubbel gelagerd

Mobiel groepshok

Italiaanse kunstmeststrooier

Edze Trading uit Oudemirdum in Friesland
haalt mestscheiders van het Amerikaanse
Key Dollar naar Nederland. Deze scheider
onderscheidt zich door de dubbele lagering.
Edze Westra van Edze Trading: “Andere
scheiders hebben een vijzel die alleen bij
de aandrijving is gelagerd. De Key Dollarscheiders zijn sinds kort zowel bij de aan
drijving als aan het einde van de vijzelas
voorzien van een lager. Als de druk enorm
wordt, gaat een enkel gelagerde as werken.
Met deze as kan dat dus niet.”

Alpuro Breeding breidt zijn gamma van
mobiele kalverhuisvestingssystemen uit.
Voortaan is een verplaatsbaar groepshok
voor vijf tot zeven kalveren leverbaar. Het
hok is opgetrokken uit de bekende kunststof
panelen waarvan ook de overige Alpurohokken zijn gemaakt. Twee kokers maken
het mogelijk om het complete hok met een
palletvork op te pakken. Het totale gewicht is
1.000 kg. Op de beurs bood Alpuro het hok
aan voor 3.600 euro. Dat is exclusief btw en
inclusief 10 procent beurskorting.

Sinds 1 mei haalt P. de Heus uit Greup (ZH)
de kunstmeststrooiers van het Italiaanse
Agrex naar Nederland. Volgens De Heus
kunnen de Agrex-strooiers technisch prima
mee met de concurrentie. Verder is de kleinste landbouwstrooier, de SDA-serie, niet
brederdan 1,7 meter. “En dus past die nog
gewoon onder een silo”, zegt Leo Quartel
van De Heus. De SDA-serie gaat tot 1.200
liter. Op de foto staat de grotere XPL waar
800 tot 1.500 liter in gaat. De 1000-liter
versie kost 3.760 euro.
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