M A N A G E M E N T

85.000 bezoekers verwacht op veehouderĳbeurs Sommet de l’Elevage

Het grote rendez-vous
Europa’s grootste veehouderĳbeurs, Sommet de l’Elevage te
Clermont-Ferrand, staat weer bol van de activiteiten. Naast de
beurs met tal van innovaties zĳn er ook de diverse keuringen en
de conferenties over vleesveegerelateerde onderwerpen.
tekst Guy Nantier

C

lermont-Ferrand in het Franse Centraal Massief is jaarlĳks dé grote
trekpleister voor Europese vleesveehouders. De 23e editie van de veehouderĳbeurs Sommet de l’Elevage, die van
1 tot 3 oktober plaatsvindt, is volgeboekt.
Meer dan 1250 exposanten, waaronder
zo’n 300 firma’s uit het buitenland, zullen er een brede waaier aan producten
voorstellen op het 17 hectare grote expoterrein. De organisatoren verwachten
voor deze editie niet minder dan 85.000
professionele bezoekers, waarvan zo’n
5 procent buitenlandse bezoekers uit 80
verschillende landen.
Gastland is Bulgarĳe. Momenteel telt
Bulgarĳe slechts zo’n 40.000 zoogkoeien. Maar dit aantal is wel stĳgend en
vormt daardoor een economisch mooi
potentieel voor afzet.

het charolaisras, het blonde d’Aquitaineras, het bazadaisras, het gascogneras en
het salersras houden regionale keuringen in Clermont-Ferrand. Het aubracras
heeft zĳn nationale keuring met zo’n
400 stuks fokvee. Het Belgisch witblauw-, hereford- en rouge des présras
houden het op presentaties.
Tĳdens de driedaagse beurs worden ook
vele conferenties georganiseerd door organisaties uit de periferie, zoals het Institut de l’Elevage en het landbouwonderzoeksinstituut INRA. Het nieuwe GLB
2015-2019, de genomische selectie in de
vleesrassen, de productie van groene
energie en agromilieumaatregelen zĳn
slechts enkele van de onderwerpen die
zullen worden behandeld.

Nieuwigheden

Traditioneel staan het vleesvee, de diverse regionale keuringen en rastentoonstellingen centraal op de beurs. Dit jaar
zĳn zo’n 2000 stuks fokvee aangemeld
in de diverse rassen. Het limousinras,

Op de beurs ontbreekt het ook niet aan
nieuwigheden. Zo stelt de firma EMK
Euromark in de categorie machines de
vernevelaar Aerolib voor om op haar
stroblazers te monteren. De vernevelaar
waarvan het debiet regelbaar is, spuit tegelĳkertĳd met het stro fĳn nevelwater

Op de beurs: vernevelaar Aerolib op
stroblazer Euromark gaat stofvorming tegen

Ook te zien: geperforeerde pvc-plaat Perfolux
als alternatief voor spaceboarding

Vleesvee centraal

uit waardoor stofvorming in de stal
wordt tegengegaan. Allergieën en ademhalingsproblemen bĳ mens en dier worden aldus vermeden. In het reservoir
met water kunnen ook ontsmettingsmiddelen toegevoegd worden om het
stro te ontsmetten.
Een andere nieuwigheid komt uit de categorie stallenbouw. De firma Renolit
Ondex introduceert hier Perfolux als alternatief voor spaceboarding en windbreekgaas voor een optimale verluchting
van de stal. Perfolux is een doorschĳnende en geperforeerde pvc-plaat. De firma
garandeert een daglichtdoorlaat van zestig procent tegen 11 procent voor spaceboarding en dertig procent voor windbreekgaas. De stevigheid van de plaat
werd getest in een blaastunnel. l
Voor meer informatie over de beurs:
www.sommet-elevage.fr
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