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ONTDEK HET NIEUWE VLAGGENSCHIP: FR FORAGE CRUISER

NIR-SENSOR MOGELIJK
OP ALLE MODELLEN!

NIEUWE FPT INDUSTRIAL V20. KRACHT ZONDER COMPROMISSEN

Meting van droge stof, ruwe
eiwitten, ruwe vetten, zetmeel,
NDF, ADF en ruw as.

+ Enorm vermogen van V8 911 pk + Efficiënte HI-eSCR-technologie + Productiviteitsverhogende
koppelstijging + Geoptimaliseerde motormanagementmodi + Versterkte hoofdaandrijving

Powered by
STERKER INVOERSYSTEEM. Sterk presterende gewasinvoer. Krijg meer ingevoerd. Krijg meer gehakseld.
GROTERE VEELZIJDIGHEID. Nieuwe DuraCracker™ gewasverwerker met conventionele of spiraalvormige rollen,
afgestemd op moderne, intensieve kuilvoederactiviteiten.
BETERE PRESTATIES. Zware stuuras geschikt voor grotere banden, voor nog meer productiviteit.

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

www.newholland.com

VOORWOORD

Een nieuw
klimaatplan
moet er komen
en er moeten
duurzame
landbouwmodellen
uitgewerkt
worden.

Klimaatmarsen zijn in volle gang. Niet alleen
de jongeren, maar ook de politiekers en alle
middenveldorganisaties in België moeten
een oplossing vinden voor het klimaatbeleid.
Tegen 2030 wil de EU 40% van zijn broeikasgasemissies reduceren. Maar dat gaat
volgens de actiegroepen niet ver genoeg.
Om daarin te slagen, zal ook de landbouwsector haar bijdrage moeten leveren.
De landbouwsector wordt naar voor geschoven als de grote boosdoener, de grote
uitstoot van broeikasgassen en CO2 en milieuvervuiling (uitstoot van methaan en stikstofoxide). Het treft zowel de plantaardige als de
dierlijke sectoren binnen de landbouw. Zo is
er de uitstoot door landbouwmachines, maar
ook de mestproblematiek. Een aantal nietgouvernementele organisaties, zoals Animal
Rights hebben dan nog een andere agenda,
die zich concentreert op dierenwelzijn.
De landbouwsector staat dus voor een
grote uitdaging. Daarin wordt onze sector,
dienstenleveranciers aan de landbouwsector
meegezogen. Ook loonwerkers zullen mee
moeten nadenken en het klimaat en dierenwelzijn een plaats geven binnen de huidige
activiteiten. Niemand wordt gespaard…
Een nieuw klimaatplan moet er komen en
er moeten duurzame landbouwmodellen
uitgewerkt worden. Maar moeten we dit
niet doen op Europees of op wereldvlak ?
We leven toch niet op een eiland ! Volgens
sommige politiekers moet België afstappen

van de intensieve landbouw, dus omslag
naar kleinschalige landbouw en anders
omgaan met vergunningen. En moeten
we ons daarbij de vraag ook niet stellen
of de band verbeterd moet worden tussen
consument en landbouwsector ? Of willen
we dat net niet ? Vast staat dat ook onze
sector meer moet inzetten op duurzaamheid,
meer denken aan innovatie, nieuwe technieken en meerwaarde. Zonder landbouw
overleeft de wereld niet ! Zonder loonwerk
evenmin ! Met de hervorming van het huidige
Europese landbouwbeleid, is het einde van
deze discussie nog zeker niet in zicht.
Deze discussies hypothekeren dan
ook de regionale federale en Europese
verkiezingen van 26 mei 2019…
Er zijn ook andere discussiepunten waar we
als sector mee geconfronteerd worden. Zo
hebben Bouwunie, de Vlaamse Confederatie
Bouw en FEMA (Beroepsvereniging van de
bouwhandelaars) een charter opgesteld dat
ze voorleggen aan alle gemeentes. Het charter moet bijdragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op
het grondgebied van de betrokken gemeente.
Er is letterlijk opgenomen dat er geen tractoren in de bebouwde kom mogen ingezet worden voor werftransport. Dit kunnen wij als
Landbouw-Service onmogelijk aanvaarden !
Suggesties, opmerkingen, bemerkingen ?
Mail ze naar landbouwservice@sectors.be.

SECRETARIS-GENERAAL LANDBOUWSERVICE
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GEGARANDEERDE BRANDSTOFBESPARING
OF UW GELD TERUG*
B R A N D S T O F G A R A N T IE
Gebruik meer dan ons doelbrandstofverbruik en wij betalen het verschil terug.

NU!
NOG MEER.
G EG A R A N D E E R D
Voor alle toepassingen
Transport+Veld

E F F I C IË N T IE B O N U S
Gebruik minder dan ons doelbrandstofverbruik en wij betalen u een bonus van 2x het verschil.

6 R (6 - C IL IN D E R ), 7R, 8 R T R AC T O R E N
De brandstofgarantie is van toepassing op tractoren uit de series 6R (6-cil.), 7R en 8R en dekt nu ook velden transport-toepassingen.

H E T B R A N D S T O F G A R A N T IE P R O G R A M M A .
D O E M E E R . G EG A R A N D E E R D.

*Het brandstofgarantieprogramma is uitsluitend geldig en wordt uitsluitend aangeboden door deelnemende John Deere-dealers
vanaf 1 november 2018 t/m 31 oktober 2019 voor alle nieuwe, nooit verkochte 6R (6-cilinder), 7R en 8R-serie tractoren, aangeschaft
of geleased tussen deze datums, en vereist een uitdrukkelijke online registratie.
Het garantieprogramma is geldig voor veld- en transporttoepassingen (boven 20 km/u) in overeenstemming met de verstrekte
JDLink-gegevens. Neem contact op met uw John Deere-agent voor meer details & informatie over het registratieproces.

www.cofabel.be info@cofabel.be

Peperstraat 4A
B-3071 Erps-Kwerps
Tel. : 027 594 093

Rue de Villers 34
B-4520 Vinalmont
Tel. : 085 616 200

Hille-Zuid 2
B-8750 Zwevezele
Tel. : 051 747 843
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