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Grootste
veehouderijbeurs ter wereld
Reportage

Eurotier 2008 trekt internationaal publiek

[Lourens Gengler]

Eurotier, de grootste veehouderijvakbeurs ter wereld, werd
afgelopen week gehouden in Hannover. Eén van de
belangrijkste gespreksthema's tijdens Eurotier 2008 was
de wereldwijde economische crisis en de effecten daarvan
op de reële (agrarische) economie.
Met 17 hectare beursterrein, 1800 standhouders en rond 130.000 bezoekers,
waarvan 22.000 uit 80 verschillende landen was Eurotier een succes. De boodschap van de voorzitter van de organiserende DLG, Carl Albrecht Bartmer, was

positief. Volgens hem krijgt de landbouw
slechts tijdelijk en beperkt te maken met
de negatieve effecten. „Iedere dag worden er 200.000 nieuwe wereldbewoners
geboren en met de toenemende welvaart neemt ook de vraag naar dierlijk

„De huidige lagere

voedsel toe. De huidige lagere prijzen
zijn daarom tijdelijk. Alle signalen voor
de trends op de langere termijn wijzen
naar geleidelijke stijgingen”, aldus
Bartmer.
De toenemende globalisering zal volgens
hem eveneens de vraag naar landbouwproducten positief beïnvloeden. Wel
waarschuwt Bartmer dat alle spelers in
de agrarische sector rekening moeten
houden met volatiele(re) markten. „We
hebben de afgelopen jaren prijsstijgingen op de grondstoffenmarkten gezien
die overtrokken hoog waren, maar ik wil
niet spreken van een luchtbel. Het was
een signaal dat aangeeft waar we naar

prijzen van voedsel
en diervoeder zijn
tijdelijk”, aldus Carl
Albrecht Bartmer.

Rundveerassen
In een speciale hal werden doorlopend de verschillende Duitse rundveerassen getoond op een draaiend
podium. Melkveerassen als
Holsteins en Brown Swiss, maar ook
de belangrijkste van de 30 vlees- en
dubbeldoelrassen die in Duitsland
worden gefokt, zoals Charolais,
Limousin, Angus en Galloway en
Fleckvieh, werden geshowd.

Op een draaiend
podium werden de
diverse rundvee rassen getoond.
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toe kunnen groeien. We zagen een
effect van jarenlang teruglopende voorraden. Hoewel er nu een scherpe daling
is, blijven landbouwproducten schaars.”
Ook voor de toeleverende industrie ziet
hij een blijvend gunstige toekomst.
„Meer vraag naar voedsel betekent meer
behoefte aan efficiëntie en innovatie.
Daarvan profiteren de bedrijven die hier
op de Eurotier aanwezig zijn”, aldus
Bartmer.
Partnerschap en dialoog
Gewoontegetrouw spreekt tijdens de
openingsavond van Eurotier de Duitse
minister van Landbouw. Ilse Aigner kon
door een wisseling haar eerste openbare
speech houden als kersverse minister van
Landbouw. Ook voor buurlanden Nederland en België is van groot belang
wat er beleidsmatig in Duitsland, de
belangrijkste handelspartner van beide
landen, gebeurt. Dat lijkt gunstig. Aigner

pleitte voor partnerschap en dialoog.
Verder wil ze meer afbouw van bureaucratie en groei van investeringen en
export van vlees en zuivel. „Er is nog
groot groeipotentieel voor export van
producten uit de dierlijke sector.
Belangrijk is momenteel echter dat de
financiële markten weer gaan werken en
geld opnieuw circuleert”, aldus landbouwminister Ilse Aigner.
Innovatieprijzen
Bij de DLG kwamen dit jaar 240 aanmeldingen binnen van bedrijven met innovatieve producten in allerlei soorten en
categorieën. Een jury van 28 deskundigen uit diverse sectoren koos dertien zilveren en vier gouden prijswinnaars. Bij
de laatste categorie hoorde ook het
Nederlandse bedrijf Schuitemaker die
een volautomatische voermengwagen
presenteerde. Zonder chauffeur of operator vult de machine zichzelf met kuil-

Diervoeder op Eurotier
De hallen 14 en 15 van de Messe in Hannover waren speciaal gereserveerd voor
bedrijven die zich richten op diervoeders en ingrediënten. Veel Nederlandse en
enkele Belgische bedrijven presenteerden er hun producten aan het internationale
publiek. Een beeldimpressie.
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voer, mais, et cetera en rijdt via inductiekabels in de vloer door de stal. Lasertechniek zorgt voor veiligheid van mens en
dier in de omgeving van de machine.
H e r n i e u w b a re e n e r g i e
Voor de tweede keer was op Eurotier
veel ruimte voor productie van hernieuwbare energie, onder auspiciën van
de Vereniging voor Duitse machine- en
installatiebouwers (VDMA). De organisatie verwacht in de komende jaren
wereldwijd verregaande expansie van
die sector, onder andere door hogere
brandstofprijzen, bevolkingsgroei en klimaatproblematiek. „In Duitsland rekenen we met een zevenvoudige expansie
van duurzame energie tot 2030 en een
totale investering die ergens tussen 25
en 39 miljard euro zal liggen. De grote
variatie komt door een aantal onzekere
factoren zoals politieke besluitvorming
en grondstofprijzen. In iedere geval kan
niet langer worden gesproken over een
nichemarkt maar over een volwaardige
industrie”, zo vertelde Gerd Krieger,
plaatsvervangend directeur van de
VDMA.
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