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Oudenaarde
23-24 september 2017

Teelten en demo’s
Tom Destoop, coördinator landbouw

1. Teeltplan
• Traditioneel opgesteld in overleg met de landbouwers:
o Mais: 22 ha
o Suikerbieten: 21 ha
o Blote grond na wintertarwe, mais of boontjes: 20 ha
o Erg belangrijk voor grondbewerkingsfirma’s
De basis van onze beurs
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2. demonstratie groenbemester
Inwerken van groenbemester
• Groenbemesters: courante landbouwpraktijk
• Vernietiging niet altijd even evident
• Round-up?
• Mechanische vernietiging/inwerking van groenbemester
• Gerichte en professionele demonstratie waar firma’s één
voor één en naast elkaar kunnen demonstreren.
Zaterdagvoormiddag 23 september om 10 u 30

2. demonstratie groenbemester
Inwerken van groenbemester
• Randvoorwaarden
o Maximum 3 meter werkbreedte
o Tractoren tussen 150 en 200 pk
o Verschillende tractormerken
o Combinaties blijven het hele weekend op de locatie
• Plaats voor elf combinaties: volgeboekt

2

16/09/2017

2. demonstratie groenbemester
Commerciële mengsels
• 20 verschillende mengsels van 4 firma’s
o Worden niet ingewerkt!
o Komen in aanmerking voor EAG
• Educatieve “straat” rond groenbemesters in samenwerking
met PCG

2. demonstratie groenbemester
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3. zaadhuizen
• Maiszaden (meer dan 150! variëteiten)
o Lage FAO: late zaai of vroege oogst
o Genetisch potentieel ligt steeds hoger
o MOF
• Bietenzaden
• Graszaden
• Groenbemesters en bloemenmengsels

3. zaadhuizen
• De uitdating: droogte
o Tijd om droogteresistente rassen te spotten?
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3. zaadhuizen

4. Oogstmachines
• Niet altijd groter maar beter!
o Mais dorsen: Case, Claas, John Deere, New Holland
o Mais hakselen: Claas, John Deere, Krone, New Holland

• Göweil en Orkel: balenwikkelen
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4. Oogstmachines

Zaterdagnamiddag:
hakselaars demonstreren
samen op één veld

4. Oogstmachines
• Bietenrooiers
o Aandacht voor bodemstructuur!
o Frans Vervaet, Grimme en Ropa France
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5. grondbewerking
• Enorme variatie grondbewerkingen worden getoond. Ook
enkele nieuwe spelers op de markt én op onze beurs.
o Wat is nu precies de beste grondbewerking in welke
omstandigheden?
o Decompactors
o Schijveneggen
o Diepwoelers
o Spitfrezen
o …

5. grondbewerking
• De boer, hij ploegde voort…
o Veel merken van ploegen vertegenwoordigd
o Ook on-land
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5. grondbewerking
• Nieuwigheden bij zaaimachines
• Hoe zaaien we binnen 10 jaar mais?

6. precisielandbouw
• alomtegenwoordig
o Zijn ook de landbouwers klaar?
o Agrometius en BDB werken samen
o eFarmer: betaalbare technologie
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6. precisielandbouw
• INAGRO: Drone op WTD
o Zijn ook de landbouwers klaar?

o Breedspoor trekker: spectaculaire resultaten in bioteelt

7. tractoren
• Maar liefst 15! verschillende merken
o Nieuwigheden bij Case, Claas, New Holland en SDF
o Op de stand van Hilaire Van der Haeghe worden
verschillende generaties Fendt tractoren voorgesteld
naar aanleiding van 50 jaar importeurschap.
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8. Spuitmachines
• Meest complexe machines in de landbouw
• Precisie is bijna standaard op alle nieuwe toestellen.
o Snelle return: economisch, teelt technisch en
milieukundig.
• Meer dan 10 verschillende merken
• DistriTECH pakt uit met een eigen demonstratiering voor
spuitmachines.
o O.a. Matrot: zelfrijdende spuit met spuitboom in de
front.

9. aanhangwagens
• Enorm aanbod op WTD blijft stijgen.
• Klassieke kippers
• Silagewagens
• Platte wagens
• Beertonnen
• Dubbeldoelwagens
• Kip-silage
• Opraap-silage
• Schuitemaker verwelkomen we als nieuwe standhouder
• bodemverdichting, precisielandbouw en dubbeldoel
staan centraal
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9. aanhangwagens
overlaadwagens
• Bieten, korrelmais: gangbaar
• Op WTD ook snijmais
• Fliegl en Hawe met hoge capaciteit overladen
• Steeds verder maistransport
• Minder vuil op straat
• Kraker Trailers (op stand van Trailerservice Michiels)
• Verkoppelbare wagen tractor-vrachtwagen

10. Bandenfirma’s
• Zo goed als alle courante bandenfirma’s zijn aanwezig
• Stropstraat
• Bodembescherming zonder verlies aan capaciteit blijft de
uitdaging
• Mitas Trelleborg met road show

11

16/09/2017

11. Tuin en Park
• Aparte deelactiviteit op onze beurs
• Demonstratie gazonmaaiers, klein materiaal, hakselaars,
boomzagen, trailers, …
• (Mini) gravers
• Group Mouton en Timbersports zorgen voor beleving

11. Tuin en Park
• Professionele tuinaanleggers
o Tuin en Park
o De rest van de beurs
o (Tuinbouw)trekkers
o Aanhangwagens
o Verreikers
o Grondbewerking
o …
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11. Tuin en Park
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