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De 71ste editie van Agribex ligt achter ons. Het was een beurs 
die naast de voorstelling van de technische innovaties binnen 
onze sector ook ruimte liet voor debat. Positief is dat dit debat 
niet enkel binnen de sector gevoerd werd maar ook naar het 
brede publiek opengetrokken wordt. Zo organiseerde sector-
organisatie Fedagrim zijn eerste Landbouwparlement waar-
binnen rond een aantal stellingen gedebatteerd werd. Op zich 
is het goed dat er een open debat gevoerd wordt want onze 
sector wordt toch geconfronteerd met een aantal pijnpunten 
waardoor de ondernemings- en teeltkeuzevrijheid onder druk 
staat. De invulling van de teeltrotatie wordt voor landbouwers 
geen vrije keuze meer als we rekening houden met de opge-
legde voorwaarden inzake het gebruik van neonicotinoïden en 
de vanggewasverplichting. Wie in het verleden zijn best ge-
daan heeft om groenbedekkers te zaaien, krijgt nu een veel 
hoger doelareaal voor de voeten geschoven dan zijn collega die 

minder of niets gedaan heeft in het verleden. Zo werd tijdens 
het debat in het programma “De Afspraak” met de voorzitter 
van Fedagrim de discussie verder gevoerd omtrent monocul-
tuur. Uiteindelijk is het zo dat de nieuwe regelgeving omtrent 
de vanggewassen die landbouwer deels richting monocultuur 
duwt omdat bepaalde opties niet meer kunnen waardoor na-
volgend in het voorjaar het aantal teeltopties veel kleiner wordt. 
Belangrijk daarbij is dat we onze sector en de media daarom-
trent uitgebreid blijven informeren zodat alles juist gekaderd 
wordt. Veel zaken kunnen met gezond boerenverstand opge-
lost worden. Het is dan ook schrijnend om vast te stellen dat op 
de stand van het Departement van Landbouw en Visserij enkel 
een kartonnen doos stond met de vermelding “Post hier uw 
vragen voor de VLM” terwijl het nu net is dat de landbouwers 
nood hebben aan een gegronde toelichting voor hun specifieke 
bedrijfssituatie. Bovendien komen veel interregionale landbou-
wers naar Agribex om zich diepgaander te informeren omtrent 
de Vlaamse wetgeving bv. recente nitraatresiducampagne. 
Voor een overheidsinstantie is dit echt een gemiste kans want 
alle afwezigen hadden ongelijk zeker in een periode dat er zo-
veel vragen zijn op het terrein omtrent MAP6. Ook uit onze ge-
sprekken met standhouders konden we duidelijk opmaken dat 
de focus op professionalisering en kwalitatieve meerwaarde 
zich verder doorzet. Een standhouder verwoordde het als volgt: 
“Wij hoeven geen 5000 bezoekers op onze stand te hebben 
om tevreden te zijn; als we er 200 hebben die effectief willen 
kopen, dan komen we daar veel verder mee.”. Dit duidt duidelijk 
op de evolutie naar een gerichte informatieoverdracht. Bezoe-
kers komen voorbereid naar Agribex met een lijst van standen 
die ze prioritair willen bezoeken. Dergelijke contacten zijn ook 
veel concreter en kunnen dan ook op korte termijn afgerond 
worden. Tenslotte werd de verkoop op Agribex tevens aange-
zwengeld door de fiscale stimulans binnen het zomerakkoord 
(20% investeringsaftrek) en het laatste jaar dat degressieve 
aflossingen voor de vennootschappen mogelijk zijn. Zo stelde 
Paul Dierickx dat de omzet van de trekkerverkoop op een gelijk 
niveau zal eindigen zoals vorig jaar. Onze sector blijft net zoals 
Agribex steeds in beweging maar belangrijk is dat er ruimte 
blijft om te bewegen en te ondernemen. Zeer positief was ook 
de ervaring met de Ladies’ Day waarbij op heel wat standen de 
vrouwenkracht in de schijnwerpers werd gezet.

Move naar digitalisering 
De evolutie naar digitalisering blijft zich versneld doorzetten. 
De tendens van de laatste jaren is duidelijk richting slimmere 
machines. Het thema-eiland Smart Farming kreeg dan ook 
veel aandacht van de bezoekers. Bedrijven worden groter en 
dit maakt dat slimme technologie ook sneller terugverdiend 
wordt. Bovendien kun je gaan besparen op input bv. mest- en 
sproeistoffen met in het achterhoofd steeds de zekerheid dat 
alles correct toegepast of uitgevoerd werd. Deze voordelen 
stromen ook door naar de bestuurder die minder vermoeid 
lange werkdagen doorkomt. Uiteindelijk blijft goed personeel 
op het landbouwbedrijf net als bij de dealer de grootste uitda-
ging voor de toekomst. 
De dienstverlening en de technologie wordt complexer waar-
door de opleiding van goede elektro-mecaniciens heel voor-
naam wordt.

COC voor landbouwvoertuigen
Vanaf 1 januari 2020 dienen nieuwe landbouwvoertuigen ver-
plicht een Europees gelijkvormigheidsattest te hebben. Het 
huidige PVG en PVB wordt vervangen door een Europees ge-
lijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC). Voor 
heel wat constructeurs een bijkomende uitdaging. 
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“De focus van Agribex ligt op de meerwaarde die 
de beurs de bezoeker, de landbouwer in concreto, 
kan bieden.”
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Manitou MLT 420 60 H
In 2017 werd reeds de MT 420 geintroduceerd. Nu komt Ma-
nitou met de landbouwversie uit zijnde MLT 420 60 H. Het is 
een hydrostatisch aangedreven machine met een hefcapaciteit 
van 2 ton en een maximale hefhoogte van 4,35 m. Deze ma-
chine is perfect geschikt om bv in kippenstallen te gebruiken 
gezien ze binnen de 1,5m breedte en 2 m hoogtematen blijft. 
De motor betreft een Stage V Kubota met 57 pk vermogen. 
Leeg weegt deze machine 4,19 ton en de buitenste draaicirkel 
bedraagt 3,06 m waardoor de MLT 420 60H uiterst wendbaar 
is in kleine ruimtes.

Verkeersveiligheid 
Verder zagen we op Agribex ook duidelijk meer aandacht voor 
verkeersveiligheid. Zo zagen we op diverse standen type agri-
bumpers die nu ook al af fabriek aangeboden worden en com-
bineerbaar zijn met andere werktuigen in de fronthef zoals bv. 
een borstelmachine.

Meer elektrificatie
Het aantal toepassingen in kleine ruimtes, veebedrijven en 
handelsondernemingen zit duidelijk in de lift. Op vandaag zijn 
er reeds een groot aantal constructeurs die elk op hun ma-
nier een 100% elektrische oplossing aanbieden. Veelal komt 
de technologie overgewaaid uit de heftruckindustrie en wordt 
deze geïntegreerd in een kleine wiellader of shovel.

Wielbesturing via Scharmüller kogelkoppeling 
Op vandaag wordt nogal veel met stuurstangen gewerkt om 
de stuurassen van de aanhangwagen aan te sturen. Het Oos-
tenrijkse Scharmüller heeft nu een elektronische wielbesturing 
ontwikkeld voor zijn K-80 kogel die werkt op basis van senso-
ren die de hoekverandering vaststellen tussen trekker en aan-
hangwagen. Het grote voordeel is dat je korter kunt draaien en 
dat je de afwezige stuurstang niet meer kan krom rijden.

Editie 2021
De volgende editie van 

Agribex staat gepland van 
7 tot 12 december 2021  

in Brussels Expo.
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