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KortKortKort
Vergister versnellen is mogelijk
Je kunt de productie van een vergister iets
verhogen door rundveemest in plaats van
de gebruikelijke 15 dagen, 10 tot 12 dagen
in een vergister op te slaan. Dat is de conclusie uit een onderzoek van Wageningen
Livestock Research. De biogasproductie
per gram organische stof neemt dan iets
toe. Je zou de efficiëntie van een vergister
ook kunnen verbeteren door aan de mest
gedoseerd glycerine toe te voegen. Daar
door stijgt de methaanproductie. Dat effect
neemt overigens af als de mest korter in de
vergister blijft.

Studiedag emmissiearme vloeren

De Marke melkt met MI One
Eind november is op Knowledge Transfer
Centre De Marke in Hengelo (Gld) een
nieuwe melkrobot geplaatst. De zes jaar
oude Titan van GEA Farm Technologies is
binnen zes uur vervangen door de GEA
MIone. Van die oude robot liet het functioneren te wensen over, laat Wageningen UR
Livestock Research weten.

Baywa neemt aandeel in Abemec
Het Duitse Baywa neemt een aandeel van
49 procent in het nieuwe Agrimec. In dat
nog op te richten bedrijf brengt Agrifirm
haar dochter Abemec, de Fendt-importeur
voor Zuid-Nederland, onder. Agrifirm krijgt
51 procent van de aandelen in Agrimec.
Baywa investeert 3,8 miljoen euro in het
bedrijf. Het bedrijf blijft de Agco-merken
Fendt en Massey Ferguson verkopen en
onderhouden via de 18 werkplaatsen, met
name in Zuid-Nederland. Agrimec richt
zich op de hele Nederlandse markt.
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Melkmachinefabrikant Fullwood neemt AfiAct
II op in het programma. De Belgische impor
teur Fullwood Packo toonde het systeem
tijdensAgribex, begin december.

Veehouderij Techniek organiseert samen met DLV een studiedag over emissiearme
vloeren. Deelnemers aan deze dag krijgen tijdens een presentatie informatie over
dit onderwerp en ze zullen tijdens een excursie verschillende vloeren onder praktijk
omstandigheden zien.

Mengwagen beïnvloedt voerefficiëntie
Een goed gemengd rantsoen is belangrijk.
Dat onderstreepte Kevin Leahy, rundvee
specialist van het Amerikaanse veevoedingsbedrijf Diamond V tijdens het Internationale
Symposium Melkveevoeding, dat eind
november in Wageningen werd gehouden.
Volgens Leahy is de variatie in voederwaarde binnen één kuil groot, maar die variatie
wordt alleen maar groter aan het voerhek
als het rantsoen onvoldoende gemengd is.
Slijtage aan de voermengwagen speelt
daarbij een rol, net als een wagen die tijdens het mengenscheef staat. Dat alles is
negatief voor de voerefficiëntie.

Fullwoods AfiAct II toont tocht en afwijkingen

Veehouderij Techniek organiseert met DLV een
studiedag over emissiearme vloeren.

Veehouderij Techniek en DLV willen
met deze studiedag bijdragen aan
een verantwoorde keuze voor een
emissiearme vloer. Volgens het voorlopige programma geeft een presentatie informatie over de vloeren
zelf, de investeringen en de emissiereductie. Er wordt ook gesproken
over de relatie tussen dichte vloeren
en klauwgezondheid.
De dag staat gepland op donderdag
24 april en vindt plaats op een centrale plaats in Nederland. De kosten
bedragen ongeveer 90 euro per persoon. De ruimte is beperkt, maar als
u nu al een aanmeldingsmail stuurt
naar redactie@veehouderijtechniek.nl
bent u verzekerd van een plaats. Op
een later tijdstip ontvangt u meer
informatie.

Fullwood gebruikt AfiAct II van de Israëlische fabrikant AfiMilk. Met dit stand-alone systeem, dat niet gekoppeld
is aan managementsoftware is het ondermeer mogelijk tochtige dieren op te sporen.

Mestmengboot voor grote Amerikaanse mestbassins
In Nederland zul je de Nuhn Lagoon Crawler
onder meer vanwege de emissie-eisen niet
snel zien. Deze op afstand bestuurbare mest
mengboot doet zijn werk namelijk in nietafgedekte mestbassins zoals melkveehouders
in Noord-Amerika die veel hebben.
Het valt niet mee om de mest in grote
Amerikaanse mestlagoons, die gemakkelijk
2,5 hectare groot zijn, te mengen voor het
uitrijden. Onderin zit een laag dikke mest
en bovenop drijft een koek. De machine
van de Canadese fabrikant Nuhn uit de
staat Ontario, is uitgerust met een 120 kW
(160 pk) Cummins viercilinder dieselmotor.
De machine wordt radiografisch op afstand
bestuurd en heeft vier sturende wielen die
allemaal afzonderlijk hydraulisch worden
aangedreven. Ze kunnen zakken, waardoor
het amfibievoertuig een vrije hoogte tot de
grond heeft van ongeveer 1,50 meter. Je
stuurt de machine het bassin in, de wielen
gaan omhoog en hij blijft op de mest drijven.
Vervolgens gaat de Lagoon Crawler aan het

werk. Op de machine is een mestpomp
geplaatst met een opbrengst van 37.000
liter per minuut. Hij heeft in totaal zeven
spuitmonden: twee aan de achterkant,
twee aan beide zijkanten en een aan de
voorkant. Je kunt de opbrengst afzonderlijk
bepalen, zodat je de Lagoon Crawler al
mengende door het mestbassin stuurt. Is de
lagoon leeg, dan laat je de vier wielen weer
zakken en rijdt de machine uit het mestbassin.
De Lagoon Crawler weegt ongeveer 4.000
kg en kost zo’n 100.000 euro.
Nuhn introduceerde de Lagoon Crawler in
de zomer van vorig jaar en won op
mechanisatietentoonstellingenin NoordAmerika al verschillende prijzen.
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AfiAct II is een standalone tochtsignaleringssysteem. Het lijkt daarmee op Heatime van
SCR die Semex in Nederland verkoopt.
Droge koeien en pinken krijgen een pootsensor die registreert hoeveel het dier
beweegt. Maar niet alleen dat, de sensor
registreert ook het aantal ligmomenten en
ligtijden van de dieren. Zo is het mogelijk
om de tocht te bepalen, maar ook om te zien
of een dier kreupel is. Centrale antennes in
de stal lezen de gegevens tot een afstand
van 70 meter uit. Die antenne is via wifi
aan de centrale computer in het kantoor te
koppelen, zodat je attenties van koeien die
tochtig zijn, maar ook van dieren die op
het punt staan te kalven, kunt zien. Het
aantal dieren dat op een antenne past is
onbeperkt en de uitleesunit heeft een
geheugen van 48 uur. Een pakket met
30 pootsensoren kost in België 10.500 euro.

Nieuwsbrief
De Veehouderij Techniek e-mailnieuwsbrief
verschijnt elke maand. Daarin kunt u het
laatste nieuws lezen dat op de website www.
veehouderijtechniek.nl verschijnt. Zo blijft u
altijd op de hoogte van de nieuwste vindingen
op het gebied van melktechniek en stallenbouw. In het vorige nummer van Veehouderij
Techniek riep de redactie u op een abonnement te nemen op de nieuwsbrief en verloot
onder de nieuwe inschrijvers een cadeautje.
De gelukkigen zijn de heren Eijssen,
Veldhuis, Lefferinga, Van Ginkel. Deze krijgen
een warme Veehouderij Techniek-muts.
Maatschap Verweij ontvangt binnenkort een
miniatuur van een Fendt 936 met bijbehorende Kuhn-frontmaaier. Gefeliciteerd!

De Lagoon Crawler van Nuhn is een amfibie
voertuig dat mest mengt in grote mestbassins.
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