VERSLAG
VRIJDAG 17 MAART 2017 - 12u00
Inagro
Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem

AANWEZIG: Johan Colpaert, Claude Packo, Erik-Jan Van Gilst, Jeroen Decock, Wim Van den Houte, Johan Van Heule, Danny
Dobbelaere, Dries Van Hessche, Wim Pauwels, Geert Van Peteghem Robin Desutter, Bart Eloot, Michel Christiaens, Gert Van
Thillo
VERONTSCHULDIGD:
____________________________________________________________________________________________________

Voorzitter Johan Van Heule heet iedereen welkom, opent de vergadering en overloopt het programma. De vergadering
start om 12.45

12.45 BEDRIJFSBEZOEK INAGRO
We starten de vergadering met een korte toelichting van en over gastheer Inagro. Daarna bezoeken we de sites van
aquacultuur en van de paddenstoelenteelt. Uit de vraagstelling blijkt dat zowel de paddenstoelenteelt als de visteelt moeilijke
teelten zijn op vlak van rendabiliteit en ziektegevoeligheid. Deze teelten zijn dus momenteel zeker geen uitwijkmogelijkheden
voor traditionele landbouw.

14.30 TOELICHTING AGRIBEX 2017
Michel Christiaens stelt via een powerpoint de belangrijkste veranderingen van Agribex 2017 voor. Er is een belangrijke
wijziging voor de deelnemers vanuit de veehouderij. Op vraag van deze sector is er immers beslist dat zij niet zullen deelnemen
aan de Professionele Dag. De ervaring leerde dat deze dag, die zich richt op loonwerkers en dealers, weinig succes had in de
paleizen voor de veehouderij. Dit heeft ook tot gevolgd dat paleizen 1&3 nog kunnen opbouwen tot en met dinsdag 5 december.
Aansluitend licht Dries Van Hessche zijn plannen voor het thema-eiland van Groep 2 toe. Via show-cooking wil Dries de
Belgische producten promoten en laten zien dat we de landbouwer ondersteunen. Geert Vanpeteghem roept op om Dries te
steunen en gaat zelf aan zijn zoon vragen om Dries te helpen.
BIJLAGES:
Bijlage 1: Presentatie
15.00 MESTGASSEN EN BETONROT: SITUERING EN SECTORPLAN VAN AANPAK
Robin De Sutter start zijn presentatie met een korte toelichting over het ontstaan en de gevaren van mestgassen. In dit kader
hebben Fedagrim en PreventAgri een brochure ontwikkeld om de veehouders te wijzen op deze gevaren. Deze brochure is
onlangs voorgesteld geweest en is ondertussen zowel in het Nederlands als in Frans verkrijgbaar. Leden kunnen deze brochure
via het secretariaat bestellen.
Aansluitend wordt ook de problematiek van betonrot besproken. Doordat de mestkelders intensiever gebruikt worden en steeds
gesloten kelders gebouwd (moeten) worden, zijn de leden bezorgd dat de betonkelders aan draagkracht verliezen na verloop
van tijd (inschatting 40 jaar). De leden stellen zich dan ook openlijk de vraag of de verdere evolutie naar gesloten mestkelders
niet afgeremd moet worden. Er wordt voorgesteld om hierover eens van gedachten te wisselen. Johan Colpaert stelt voor dit te
doen met een kleine groep (betonfabrikanten, voorzitter en ondervoorzitter G2, landbouwspecialisten en
verzekeringsmaatschappijen).

BIJLAGES:
Bijlage 2: Presentatie Mestgassen en betonrot
Bijlage 3: Digitale versie brochure mestgassen
TO DO:
Het secretariaat stelt een vergadergroep samen om de problematiek van betonrot te onderzoeken.

-

CONTACT
Robin De Sutter
PreventAgri
’s Gravenstraat 195
9810 Nazareth
0479/74 42 24
Robin.DeSutter@preventagri.vlaanderen

15.30 MARKTENDENSEN EN BEDRIJFSECONOMISCHE GEGEVENS SECTOR
De belangrijkste tendensen worden kort overlopen. Het hoeft geen betoog dat de melkveehouderij een moeilijk 2016 kende.
Door de opleving van de prijzen begin 2017 worden er terug plannen gemaakt in de varkenshouderij. Bepaalde subsectoren in
de pluimveehouderij groeien sterk en de vraagt stelt zich of er geen overproductie zal ontstaan.
Wegens tijdsgebrek worden de bedrijfseconomische gegevens niet voorgesteld. Gert zal n.a.v. de voorbereidingen op de
taskforce betonrot met de (vice-)voorzitters hierover overleggen.

BIJLAGES:
Bijlage 1: Presentatie

-

TO DO:
Gert bespreekt de bedrijfseconomische gegevens met de (vice-)voorzitters

15:45 ZWERFSTROMEN
Bart Eloot van ILVO stelt de problematiek rond zwerfstromen voor. De aanleiding om dit thema onder de aandacht te brengen
was een discussie bij de oplevering van een melkstal. Omdat er geen erkend protocol is om een zwerfstroom te meten in een
melkstal, was er een discussie (tussen leverancier en gebruiker) of er zwerfstromen aanwezig waren in de melkstal.
Zwerfstromen zijn elektrische stromen die een andere weg nemen dan de gewenste stroomkring. Zo kunnen zwerfstromen in de
melkstal zorgen voor gezondheidsproblemen bij koeien en dus voor hoge gezondheidskosten (vervroegde afvoer).
Door alle ijzeren materialen (melkstal, melkinstallatie, voederhek, bewapening, ..) te aarden zijn er geen spanningsverschillen
meer mogelijk en kunnen deze problemen voorkomen worden. In de praktijk moet dit reeds bij de bouw van de stal in acht
genomen worden. Wanneer er in bestaande stallingen en installaties zwerfstromen worden waargenomen, is het vaak
onmogelijk om de problemen te verhelpen.

De leden reageren dat dit probleem waarschijnlijk meer voorkomt dan gedacht. Sommige leveranciers zetten de eisen naar
aarding en dergelijke in hun offertes, maar vaak wordt deze post geschrapt. De meeste landbouwers zijn zich niet bewust van
de problematiek van zwerfstromen. Bewustwording bij de landbouwer is dus de eerste stap. Een eventuele studieopdracht over
dit thema die uitmondt in een brochure zou hiervoor de oplossing kunnen zijn.

BIJLAGES:
Bijlage 4: Presentatie Zwerfstromen
TO DO:
Het secretariaat bekijkt de mogelijkheden van een studieopdracht
16:00 VARIA
Fedagrim wil zich meer profileren als deskundige stem in de landbouwsector. Reageren op nieuws en ontwikkelingen in de
landbouw, is een onderdeel van dit communicatieplan. Fedagrim wil daarom graag weten op welke thema’s we moeten
reageren. Een aantal voorstellen worden getoond. Uit de discussie worden alvast de mestgassen weerhouden.
De datum voor de volgende vergadering wordt bekeken. Er was een voorstel om deze vergadering te laten doorgaan in de
Dairy Campus in Leeuwarden. De leden geven aan liever in het najaar te vergaderen en (afhankelijk van de beschikbaarheid
van de Dairy Campus) wordt 5 oktober vooropgesteld als datum.

BIJLAGES:
Bijlage 5 Voorstel thema’s communicatiebureau
TO DO:
Input op de communicatiethema’s zijn welkom bij het secretariaat
Het secretariaat plant de volgende vergadering in Nederland

Voorzitter Johan Van Heule bedankt de sprekers en de gastheer en beëindigt de vergadering om 16.30
_____________________________________________________________________________________________________

KOMENDE AGENDA
05/10: GROEP 2: Vergadering Groep 2, Dairy Campus Leeuwarden (NL)
02/11 & 08/11 & 17/11: ALLE LEDEN: ‘Diriger une équipe sur le lieu de travail, Autoform Luik’
09/11: ALLE LEDEN: Algemene vergadering & Staten Generaal Feed the Future, Cercle du Lac Louvain-La-Neuve
14/11: JONGE LANDBOUWERS: Congrès des jeunes “Je m’installe en agriculture : Ma décision”, Centre Culturel de Ciney

