het nieuws

Bijna een kwart van de loonwerkers is verknocht
aan New Holland. Onderzoeksbureau Agridirect
peilde 1.600 Nederlandse loonwerkers en vroeg
ze hun eerste trekkermerk te noemen. In 24,8
procent van de gevallen antwoordde de loonwerkers: New Holland. In 2010 en 2011 was New
Holland even iets minder populair. Toen was er
voor Fendt, nummer 3, een stijgende lijn, maar
die ging in 2012 weer onderuit. In 2008 en 2009
noemde net over 25 procent de blauwwitte
Italiaanals nummer 1. John Deere staat bij 21
procent van de loonwerkers op 1 en daarmee
op de tweede plaats. Case IH is na Fendt het
meest gewaardeerde merk. De nummer 1-lijn
van hekkensluiter Deutz-Fahr stijgt al 5 jaar en
staat nu op 8 procent. Vijf jaar terug stond het
merk bij 5,5 procent op nummer 1.

Nieuwe koppeling voor Major
Wie nog een Fordson Major met kapotte koppeling in de schuur heeft staan, kan de trekker binnenkort voorzien van een splinternieuwe versie.
Het Nederlandse Kawe ontwikkelde namelijk een
nieuwe koppeling voor deze oldtimer. Het bedrijf
heeft al koppelingen voor de Fordson Major
vanaf 1970 in het programma. Moest Kawe voor
de drukgroepen voorheen oud materiaal reviseren, nu gaat de fabrikant zelf nieuwe drukgroepen
en frictieplaten bouwen. Dat wordt ook rendabel
doordat Kawe de koppelingen wereldwijd kan
verkopen. “Daar komt bij dat onze distributeur
in bijvoorbeeld Australië onmogelijk gebruikte
drukgroepen kan terugsturen”, zegt Kawe’s
exportmanager Klaas van Dam.
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Moederbedrijf Agrifac neemt Holmer over

Manon Ossevoort, ook bekend als ‘Tractorgirl’, rijdt dit jaar met een konvooi van drie
Massey Fergusons 5610 naar de Zuidpool.

Holmer, de Duitse fabrikant van de enorme
bietenrooiers, systeemtrekkers en zelfrijdende
bietenladers is overgenomen door het Franse
Exel. Exel nam vorig jaar spuiten- en bietenrooierfabrikant Agrifac in Steenwijk al over.

door Europa, de Balkan en Afrika trad ze op
en verzamelde dromen van haar toeschou
wers. Onderweg vestigde Ossevoort de nodige
aandacht op het werk van verschillende nonprofitorganisaties. Toen Ossevoort in 2008
Kaapstad bereikte, was er te weinig geld om
de oude Deutz naar Antartica te verschepen.
Na 38.000 kilometer leek haar avontuur te
stranden.

Manon probeerde in 2005 al met een oude
Deutz-trekker naar de Zuidpool te rijden.
Op 19 juni 2005 vertrok zij vanaf het Oerolfestival op Terschelling. Tijdens haar tocht

Sir Edmund Hillary
Na de mislukte poging trok Manon Massey
Ferguson aan als sponsor. Ossevoort is name
lijk niet de eerste die met trekkers naar de
Zuidpool wil rijden. In 1958 ging Sir Edmund
Hillary haar al voor met drie MF35-trekkers.
Samen met de Nederlandse Massey Fergusonimporteur Mechatrac, stelt de fabrikant drie
5610-trekkers beschikbaar die volledig worden
aangepast om de extreme kou op de Zuidpool
te trotseren.

Massey Ferguson en Mechatrac sponsoren de
Zuidpool-reis van Manon Ossenvoort.

Holmer was tot dusver een familiebedrijf.
Nu zijn alle aandelen overgenomen door Exel
Industries. Exel is een Franse gigant op het
gebied van spuittechniek met een steeds
belangrijkere poot in de bietenteelt. Onder
andere Hardi en Tecnoma behoren tot Excel.
Tecnoma is overigens het merk waarmee
oprichter Vincent Ballu zich in 1952 in de
markt van chemische onkruidbestrijding
stortte. Vandaag de dag telt Excel 3.200 werk
nemers en zet het 525 miljoen euro om op
jaarbasis. Holmer zette vorig jaar 114 miljoen
euro om. Met de overname breidt Exel zijn
activiteiten in de bietenteelt naar boven uit.
Onder de Exel Exxact-lijn vallen de rooiers

Het Franse Excel, dat ooit begon met Tecnoma-spuiten. heeft de Duitse fabrikant Holmer volledig over
genomen. Excel zegt nu wereld-marktleider te zijn op het gebied van bietenrooiers.

van Agrifac en de machines van de merken
Moreau en Matrot. Naast de Exxact-lijn komt
er nu dus een Holmer-lijn.
Guerric Ballu, directeur bij Exel, zegt met de
overname de positie van Exel in de bieten
teelt te willen versterken. “Doordat we nu

Telers die bieten na mais zaaien, moeten in
hun streven de brandstofkosten te drukken de
ploeg niet te snel aan de kant doen. Sommige
onkruidbestrijdingsmiddelen die in de maisteelt worden gebruikt, blijken hardnekkig en
kunnen de groei van de bieten remmen, waarschuwt het Instituut voor Rationele Suiker
productie (IRS).
Elk jaar krijgt het IRS weer meldingen van
telers met schade in hun bietenperceel. Soms
blijken de onkruidbestrijdingsmiddelen in de
voorvrucht het probleem. Vooral de mais
herbiciden Calaris, Callisto en Clio lijken
problemen te veroorzaken en dan vooral op
percelen die na de teelt niet zijn geploegd.
Op niet-geploegde percelen is het risico
groterdat restanten van deze onkruidbestrij
dingsmiddelen nog in de toplaag zitten en
schade kunnen aanrichten in een jonge
bietengewas. Een pH lager dan 5,0 verergert
de schade, omdat de bietenplantjes een
zwakker wortelstelsel hebben en daardoor
minder weerbaar zijn.
Telers van percelen met de voorvrucht mais
die deze herbicides hebben gebruikt, moeten
geen risico nemen, meent het IRS. Zorg er
daarnaast voor dat de zuurgrond van de

ook grote rooiers kunnen leveren, kunnen we
iedere klant bedienen.” Exel zegt met de over
name werelds marktleider te zijn op het
gebied van bietenrooimachines. Meer over
de Exxact-lijn van Exel vindt u in het beurs
verslag van de Sima vanaf pagina 32.

Gangl-importeur

IRS: pas op met niet ploegen van maisstoppel
grond op het gewenste peil is, want dan
kunnende bieten meer verdragen.

Dierlijke mest
Het onderzoeksinstituut van de suikerindustrie
wijst er verder nog op dat dierlijke mest een
prima meststof is voor bieten op zand- en dal
grond. Wacht met het uitrijden wel tot de
bouwvoor voldoende droog is en zie erop toe
dat de bandenspanning van de trekker en de
injecteur niet te hoog is.
Verder adviseert het IRS homogene mest te
gebruiken. Alleen als de samenstelling van
de mest bekend is, kunnen telers de totale
benodigde stikstof in de vorm van dierlijke
mest geven. Reken verder met realistische
stikstofwerkingspercentages, adviseert het
IRS. Geïnjecteerde varkensdrijfmest heeft
een werkingspercentage van ongeveer 80 ten
opzichte van kunstmest, rundveedrijfmest
van ongeveer 55.
Foto: Albert van der Horst

Loonwerkers kiezen New Holland

‘Tractor girl’ weer naar de Zuidpool

Foto: Gertjan Zevenbergen

kortkortkort

Koninklijke Reesink blikt terug op een roerig
2012 waarin de dochterondernemingen Kamps
de Wild (Claas-importeur) en Reesink Technische
Handel (importeur van Kuhn) bijdroegen aan de
omzetstijging. Die omzet nam 7 procent toe tot
185,2 miljoen euro. Begin 2012 was volgens
Reesink de verkoop in de melkveehouderij
goed. De hoge voerprijzen remden dat halverwege het jaar af, maar toen investeerden de
akkerbouwers juist weer meer. Toch daalde het
resultaat van Reesink in 2012 met 30 procent.
Dat wijdt Reesink vooral aan slechtere verkopen
in de industriële sector.

Foto: Albert van der Horst

Roerig jaar voor Reesink

De Factorij in Biddinghuizen gaat de snelkoppel
systemen van Gangle Docking Systems (GDS)
importeren. Het snelaankoppelsysteem van de
Oostenrijkse fabrikant maakt het mogelijk om veilig
en snel machines in de hef snel aan en af te koppelen,
zonder dat de chauffeur daarvoor uit de trekker
hoeft te klauteren. Het systeem is ook in staat om
de hydrauliekslangen en de aftakas aan en af te
koppelen en gaat daarmee verder dan het oude
systeem van Accord. Het aankoppelsysteem is een
vondst van Johann Gangl, die dit voorjaar samen
met investeerder Josef Schober het bedrijf GDS
oprichtte. Met het automatisch aankoppelsysteem
kunnen boeren hun trekker veel efficiënter inzetten,
doordat het wisselen van werktuigen weinig tijd
meer kost.

Bij bieten op maisstoppel bestaat het risico op
een moeizame start door de nawerking van
bepaalde maisherbiciden. Ploegen reduceert
dit risico.
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