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Landbouwsalon
rekent op opklaringen

Agribex: 1 tot 6 december in Brussels Expo
Algemeen

[Jef Verhaeren]

De economische crisis houdt de gemoederen bezig. Volgens de organisator van Agribex, valt
het in de uitrustingssector voor de land-, tuinbouw, veehouderij en groene zones nog wel mee.
Agribex rekent dan ook op opklaringen en viert meteen ook een eeuw landbouwsalons.

Iedereen weet dat de melkveehouderij
het moeilijk heeft, maar de varkenssector en een aantal tuinbouwsectoren
staan al jaren zwaar onder druk.
Volgens cijfers van Fedagrim (vereniging van Belgische constructeurs en
importeurs) en organisator van Agribex,
valt het in de uitrustingssector voor de

EU
De Europese Unie is op wereldniveau
de grootste producent van landbouwmachines. In 2008 bedroeg de
omzet in heel de wereld 67,4 miljard
euro waarvan de EU 41 procent voor
zijn rekening neemt en daarmee ver
vooruit ligt op de Verenigde Staten
(28 procent). In 2005 bedroeg de
wereldwijde omzet 48 miljard euro.

land-, tuinbouw, veehouderij en groene
zones al bij al nog wel mee. Uit de
resultaten van het afgelopen jaar oogt
de vergelijking met het topjaar 2008
niet zo negatief. Er is een daling, maar
het resultaat in 2008 lag dan ook uitzonderlijk hoog. Agribex, dat dit jaar
plaatsvindt van 1 tot 6 december in
Brussels Expo, rekent dan ook op opklaringen om meteen ook 100 jaar landbouwsalons te vieren.
Inhaalbeweging
De sector wil met Agribex, die de verkoop meestal een extra stimulans geeft,
nog wat achterstand goed maken.
Vandaag kijkt de machinesector immers
tegen een verlies aan van 15 tot 20 procent vergeleken met 2008, maar zit nu
op het niveau van 2007. Bij stalinrichting en materialen voor melkuitrusting
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is een vergelijking met de voorgaande
jaren moeilijk, maar men wil geen al te
pessimistisch beeld ophangen. In 2009 is
het gemiddelde aantal orders wel met

Bleuline-serie voor vochtmetingen
Inventech Benelux toont op Breedex 2009 de nieuwe
Blueline-serie van de Duitse fabrikant Tews Elektronik.
Tews wordt exclusief vertegenwoordigt door Inventech.
De meetapparatuur van Tews wordt ingezet voor het
bepalen van vochtgehalte en dichtheid van poeders,
granulaten, pellets, vezels, boards, folies, enzovoort.
Enkele voorbeelden zijn de bepaling van vocht in veevoeders en hooi. De te meten producten mogen zich
daarbij bevinden op een transportband, silo of transportbuis. Ook zijn draagbare en diverse laboratoriumuitvoeringen leverbaar.
Op stand B 717 in paleis 7 wordt de nieuwe serie voor
het eerst getoond.
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>> Landbouwsalon rekent op opklaringen

Alpuro Breeding zoekt exportpartner
Om de producten en service ook in België goed op de
markt te zetten zoekt Alpuro Breeding een exportpartner. Het Alpuro-assortiment bestaat uit diverse kalvermelken en krachtvoeders. „De producten voor een snel
herstel van ziekte vallen onder de noemer probleemoplossende producten. Ze voorzien de kalveren van extra
vitaminen en mineralen”, zegt Herbert Bouwers van
Alpuro. Op het gebied van kalverhuisvesting zijn diverse kalverhokken en mobiele kalverstallen verkrijgbaar.
Producten als melkmengers en voertroggen maken het
assortiment compleet. „Naast de kwalitatief hoogwaardige producten ontvangt de veehouder deskundig
advies op het gebied van voeding, huisvesting en ventilatie. Ook voor een nieuw stalontwerp kan de veehouder bij ons terecht.”
Voor meer informatie en de vele mogelijkheden voor
exportpartners is Alpuro Breeding te bezoeken in Paleis
7, stand B 711.

35 procent gedaald. De daling is het
grootst bij de bouw van melkstallen.
Hier wordt een daling genoteerd van 50
procent, terwijl koeltanks met 20 procent dalen en het aantal melkrobots
onveranderd bleef. Blijkbaar zetten de
melkveebedrijven hun reductie aan
arbeidskosten onverkort voort.
Eeuw landbouwsalon
Voorzitter Jan Packo van Fedagrim,
tevens beursvoorzitter van Agribex: „We
zullen aandacht geven aan de noden
van de sector en willen Agribex als platform in de markt zetten. Dit jaar vieren
we een eeuw landbouwsalons in Brussel.
Vieren is misschien niet het juiste
woord, maar we herdenken het wel. In
onze visie is Agribex een ontmoetingsplek voor de sector. Agribex brengt alle
betrokkenen samen: overheid, landbouwers, toeleveranciers, enzovoort.
Agribex heeft zijn stek in Brussel, het
hart van Europa en Europa, dat is landbouw. We zullen er dus alles aan doen
om bij te dragen tot de welvaart en het
welzijn van de sector. Dat is de ambitie
van Agribex 2009.”

Nieuwe diervoeder ing rediënten
Speerstra Feed Ingredients promoot
op de beurs diverse nieuwe producten. DCAD safemix is een speciaal
gecoate mix van calciumchloride,
ontwikkeld om de kationen/anionen
balans te verbeteren bij droogstaande koeien. Ook het additief
Reashure is bestemd voor de droogstaande koe. De choline in het product zorgt voor een optimale leverwerking, volgens de handelsonderneming. Het product Nitroshure is
een geleidelijk beschikbaar komend
ureum. „Een goedkope bron van
microbieel eiwit met als voordelen:
lagere voerkosten en betere penswerking”, stelt de ondernemer. De
gistcultuur Diamond V zorgt eveneens voor een optimale penswerking. Bovendien verbetert de gefermenteerde gistcultuur de vertering
en het resultaat. „De voerefficiency
verbeterd met gemiddeld 5 procent.” Niashure is een pensbestendig
Niacine. Het additief zorgt voor een
optimale beschikbaarheid op darmniveau bij rundvee. Het ‘Aminoshure
Lis’, een consistent en pensbestendi-

Tijdens Breedex presenteert Schils haar vernieuwde biggenconcepten. Als onderdeel van een Masterplan
Innovatie opende Schils in 2009 een derde productielijn
voor zuivelkernen voor biggenvoeders. Daardoor zijn
de flexibiliteit in grondstoffen en mengmogelijkheden
van de onderneming nog verder toegenomen. „Door

B re e d e x
Tijdens Agribex wordt ook Breedex
gehouden. Hiermee wil de organisatie
aansluiting behouden met de veeteeltsector en zijn toelevering. „Breedex is in
het leven geroepen als onderdeel van
Agribex waarbij men zich richt tot de
intensieve veehouderij en alle toeleverende organisaties, stroom op- en
afwaarts. Het is de eerste keer dat we
dit opzetten, maar het heeft door zijn
laagdrempelig karakter net datgene
waarnaar de sector op zoek was: een
korte, goedkope beursformule zonder al
te veel franjes”, zegt Packo.
Breedex is een soort beurs in de beurs,
korter (van 2 tot 4 december), eenvoudi-

het leveren van maatwerk aan de mengvoederfabrikanten kunnen deze hun efficiëntie verder verhogen en
profiteren van scherpe inkoopprijzen en lage voorraadkosten”, zegt de producent. Naast deze zuivelkernen
toont Schils ook haar andere concepten, waaronder
melkvervangers, pensbeschermende vetten en gezondheidsproducten.
De stand van Schils is te vinden in Paleis 7, standnummer B 721.

ger, goedkoper, anders. Deze beurs richt
zich op iedereen die actief is in de toelevering en de omkadering van de intensieve veehouderij, meer concreet op
bedrijven actief in diervoeders, diervoederadditieven, farmaceutica, broeierijen,
KI-centra, slachthuizen, melkerijen,
transport, opslag van grondstoffen,
adviesbureaus, aankoopdiensten. Het is

informatieplatform voor de veehouder
en groepeert een twintigtal standhouders. Breedex situeert zich in hal 7 en
beslaat ongeveer eenvierde van deze
hal. Het is opgevat als een aaneenschakeling van eilandjes van modulaire standen. Bezoekers kunnen zowel Agribex
als Breedex bezoeken met hetzelfde

in feite een interactief netwerk en -

entreebewijs.

Maatwerk in zuivelkernen
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ge Lysine, zorgt voor een exacte aminozuur-verhouding. Zo wordt met
een lager eiwitgehalte toch voldoende lysine aangevoerd.” Organisch
gebonden sporenelementen, die zorgen voor optimale beschikbaarheid
in het dier, is de basis van het product Keyshure. Tot slot promoot
Speerstra Bergafat, een gefractioneerd bestendig vet. „Te gebruiken
in omstandigheden waarbij extra
energie gewenst is.” Speerstra Feed
Ingredients is te bezoeken in Paleis
7, stand B 702.
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