M A N A G E M E N T

Volgeboekt Agribex trekt volop de kaart van
nieuwigheden tĳdens 68e editie

Beleef je droom
De komende land- en tuinbouwbeurs Agribex te Brussel is volgeboekt. De rundveeprĳskampen blĳven een vaste waarde in
het aanbod, maar de beurs gaat resoluut voor innovatie en toekomstgericht ondernemen onder het motto ’Beleef je droom’.
tekst Guy Nantier

‘D

e 68e editie van het internationaal
salon voor landbouw en groenvoorziening Agribex is met ruim 60.000
vierkante meter volgeboekt en overtreft
hiermee in oppervlakte de voorgaande
edities’, geeft beurscoördinator Alain
Vander cruys aan. ‘Vooral de akkerbouwsector en de groenvoorziening zĳn qua
tentoonstellingsoppervlakte
toegenomen. De andere sectoren blĳven stabiel.
Zo’n 75 procent van de 351 deelnemende
bedrĳven komt uit eigen land en 16 procent uit Nederland. De overige procenten worden ingevuld door bedrĳven uit
onder andere Frankrĳk en Duitsland.’
Het hoofdthema van deze editie is
‘Touch your dreams’, vrĳ vertaald: ‘Beleef je droom’. Organisator van de beurs
Fedagrim legt hiermee de link naar innovatie en laat de professionele bezoekers kennismaken met nieuwigheden
die een vooruitblik werpen op de toekomst van het agrarisch ondernemen.
Speciale aandacht in deze editie gaat
daarbĳ naar duurzame energie. ‘Hiervoor is een thema-eiland uitgewerkt in
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samenwerking met het Vlaamse kenniscentrum voor energievraagstukken in de
land- en tuinbouw, Enerpedia, en met
ondernemingen die in dit domein actief
zĳn’, legt Vander cruys uit. ‘Ook bedrĳven in de stallenbouw en stalinrichting
zullen op hun stands het accent leggen
op oplossingen voor duurzaam energiebeheer en duurzame energieproductie.’
Een tweede thema-eiland is opgebouwd
rond veilig werken met landbouwmachines en de nieuwe wetgeving rond de signalisatie van landbouwvoertuigen. ‘In
samenwerking met Preventagri – het
Belgisch kenniscentrum voor veiligheid
en gezondheid in de land- en tuinbouwsector – is een interactieve stand rond
dit onderwerp opgezet.’

Gouden Hoef
De uitreiking van awards voor nieuwigheden – de Gouden Aar, de Gouden Hoef
en de Gouden Buxus – blĳft een vast ingrediënt van de beurs. Voor deze editie
waren er 63 inzendingen. In de categorie
veehouderĳ gaat de Gouden Hoef-award

naar de Peecon’ Biga Volt, een elektrisch
aangedreven voermengwagen met snelle
af- en aankoppeling van Peeters Landbouwmachines bv, én naar de SAC-voorbehandelingsunit RDS Futureline Max
van Limko nv. Deze voorbehandelunit
zorgt voor een snelle en effectieve voorbehandeling van de dieren, waardoor
het uitmelken sneller gaat en de melkrobot aan capaciteit wint.
Een Zilveren Hoef krĳgen onder andere
de Pick en Go van Ets. Emily en het Multi Klem-systeem van Altez nv. De Pick en
Go is een combinatie van balenvork en
balenontroller voor het gebruik aan een
frontlader, verreiker of achter een trekker. Het Multi Klem-systeem bestaat uit
silopanelen voorzien van inkepingen
waardoor met behulp van haken spanbanden kunnen worden bevestigd om
het afdekzeil vast te leggen.

Farm Web Award
De veeprĳskampen blĳven traditiegetrouw een centraal gegeven op de beurs.
‘Op woensdag 4 december vindt de keuring Belgisch-witblauwras plaats’, vertelt Ignace Lootvoet, secretaris-generaal
algemene veeprĳskampen (AVP). Lootvoet: ‘Op donderdag 5 december is er de
nationale keuring voor het blonde
d’Aquitaineras. Op vrĳdag gaan de holsteinfokkers in competitie en is er het
Brussels Holstein Showmanship. Deze
nieuwe wedstrĳd bekroont de beste Europese junior en senior holstein-handler.’
Momenteel zĳn er al deelnemers uit zes
landen aangemeld, zo wordt gemeld. De
inschrĳvingen zĳn nog lopende. De organisatie mikt op deelnemers uit tien tot
twaalf landen. Aan de wedstrĳd is een
prĳs verbonden van 1000 euro per categorie. ‘Op zaterdag en zondag zĳn er dan
nog de Belgische kampioenschappen
voor de paardensector.’
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Rundveeprogramma
Agribex vindt plaats van 4 tot 8 december 2013 in Brussels Expo. Op 3 december gaan de deuren al open voor de nu
traditionele, professionele dag.
Het tentoonstellingscomplex Brussels
Expo is bereikbaar via de ring van
Brussel, uitrit 7a of uitrit 8. De beurs is
toegankelĳk van 10.00 tot 18.00 uur.
De toegangsprĳs aan de kassa bedraagt
12 euro (1 dag). Via de beurswebsite
www.agribex.be zĳn ook online toe-

Nieuw voor de veehouderĳ is de Farm
Web Award. ‘AVP wil hiermee de beste
initiatieven van fokkers op het vlak van
social media (website, blogs, facebook, et
cetera) in de verf zetten. Een speciaal loket daartoe is voorzien in de hal van de
keuringen, waar fokkers zich kunnen
inschrĳven voor deelname, maar waar
ze zich ook kunnen laten informeren
over de nieuwe media.’

Crelan Awards
Naar aanleiding van het op gang helpen
van de 68e editie werd de samenwerking
hernieuwd tussen beursorganisator Fedagrim en de bank Crelan, het voormalige Landbouwkrediet. De overeenkomst
geldt tot eind 2017.
Naast de financiële betrokkenheid organiseert Crelan tĳdens de beurs ook een
symposium met als thema ‘Ondernemen
in de landbouw met kennis van zaken en
gezond verstand’ en worden er Crelan
Awards uitgereikt. Deze awards bekro-

nen de beste eindwerken in het domein
van de rurale economie van de masters
biowetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen.

Livestock forum
Nieuw op de komende editie is ook het
European Livestock forum. ‘Het is ook
een initiatief van AVP waarbĳ Brussel dé
ontmoetingsplaats moet worden voor al
wie betrokken is bĳ het Europees veehouderĳgebeuren’, geeft Ignace Lootvoet aan. ‘Het forum vindt plaats gedurende drie dagen van 4 tot 6 december
met in de namiddag telkens een debat
rond een dagthema.’
Op woensdag 4 december is het thema
‘Vlees voedt de wereld?’. Centraal op
donderdag 5 december staat: ‘Op weg
naar een duurzamere Europese veehouderĳ’. Op vrĳdag 6 december worden er
gedachten gewisseld rond het thema
‘melkveehouderĳ: uitdagingen in het
Europa van vandaag en morgen’. ‘De de-

gangstickets te verkrĳgen. De prĳs is
dan 8,50 euro (dagkaart) of 40 euro
(driedagenkaart + professionele dag).
Het programma van de rundveeprĳskampen, die om 10.00 uur aanvangen,
is als volgt:
4 december: Belgisch-witblauwras;
5 december: blonde d’Aquitaineras;
6 december: holsteinras en Brussels
Holstein Showmanship.

batten worden steeds op gang getrokken
met een speech. De volgende sprekers
hebben hiervoor al hun medewerking
toegezegd: prof. Marc van Montagu, vader van de ggo-techniek die de World
Food Price 2013 heeft ontvangen, Paolo
de Castro, voorzitter van de landbouwcommissie van het EU-parlement, en
Roald van Noort, CEO van CRV.
Tĳdens deze drie forumdagen zĳn er
doorlopend ‘meet and greet’-momenten.
Inschrĳven voor dit netwerkplatform is
wel vereist op www.livestockforum.eu.

Beursbel
‘Naar analogie met de traditie op de financiële beurs in New York zal tĳdens
deze 68e editie in paleis 5 dagelĳks ook
een Agribex-beursbel weerklinken en
wel om 10.30 uur’, besluit Alain Vander
Cruys. ‘Hiervoor zĳn Belgische en Europese prominenten aangezocht.’ Wie de
klepel niet (meer) weet hangen, zal het
dus wel kunnen horen. l

De elektrisch aangedreven voermengwagen
Biga Volt bekroond met een Gouden Hoef
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