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De Heus neemt mengvoerdivisie van
Tuinroete Agri over

De Heus heeft de overname van de mengvoer-
divisie van Tuinroete Agri in Zuid-Afrika bekend
gemaakt. Per 1 mei 2011 zal De Heus de betreffende
productie die nu zowel in Riversdale als in
Kleinberg (Zuid-Afrika) plaatsvindt volledig 
onderbrengen bij laatstgenoemde locatie. Door de

overname is De Heus in staat toegevoegde waarde te bieden aan de
lokale mengvoer- en graanmarkt van de Zuidelijke Kaapstreek.

Tuinroete Agri verkoopt hoofdzakelijk landbouwbenodigdheden via
20 winkels in de Zuid- en Oostkaap van Zuid-Afrika. De belangrijkste
productgroepen zijn mengvoer, irrigatie, omheining, bemesting en
veterinair. Tuinroete Agri realiseert jaarlijkse een omzet van 50 miljoen
euro en biedt momenteel werk aan 420 werknemers.

Met deze overname is De Heus een stap dichter bij het doel om een
nationale speler te worden in de diervoederindustrie in Zuid-Afrika.
Productielocatie Kleinberg zal de vierde fabriek worden van De Heus
in Zuid-Afrika sinds de eerste investering in 2008. 
Sinds de oprichting in 1911 is De Heus doorgegroeid naar één van de
grootste spelers in de Nederlandse mengvoederindustrie. Mede door
de snelle uitbreiding buiten Nederland behoort De Heus inmiddels
tot de top 20 van diervoederleveranciers in de wereld. In 2009 
produceerde De Heus Voeders meer dan 3,0 miljoen ton diervoeders
waarvan 1,92 miljoen ton in Nederland. 11 van de 30 productielocaties
van De Heus staan in Nederland.                                                             <

Kalkmeststoffen markt in
beweging
De markt voor kalkmeststoffen is in 
beweging. Dit komt door de aanpassingen
in de mestwetgeving, aldus Vitosol, 
importeur van Magkal en Vitakal. Als gevolg
van de scherper wordende gebruiksnormen
voor stikstof en fosfaat is de bemesting van
de grond steeds meer maatwerk. De pH van
de grond moet optimaal zijn omdat deze
van invloed is op onder andere de 
beschikbaarheid van nutriënten voor het
gewas en de biologische activiteiten in de
bodem. Zand-, dal- en veengronden hebben
van nature een vrij lage pH.

Uitslag van het grondonderzoek geeft aan of
er kalk gestrooid moet worden en zo ja, in
welke hoeveelheden. Blijkt uit dit onderzoek
dat er behoefte is aan magnesium, dan is
het aan te raden om een kalkmeststof met
voldoende magnesium te gebruiken. Als u
toch moet bekalken dan is magnesium uit
kalk de goedkoopste oplossing volgens
importeur Vitasol. Magkal is volledig 
fosfaat- en stikstofvrij.                                    <

www.vitasol.nl

Wijsman verkoopt 2.000e RVS buizenkoeler 

Agrarisch handels- en adviesbureau Wijsman BV
heeft de 2.000e buizenkoeler verkocht. Dit 
betekent dat 1 op de 10 veehouders er een heeft,
aldus Chris Wijsman. Om dit heugelijke feit te
vieren, biedt Wijsman de eerste 50 nieuwe
bestellingen levenslang garantie.

Het koelen van de melk op een melkveehouderij-
bedrijf is vooral in de zomer een grote energie-
gebruiker. Door inzet van de goede middelen zijn
grote besparingen te realiseren op een 
melkveehouderijbedrijf. De rvs-melkvoorkoeler
maakt gebruik van de lage watertemperatuur
om de melk te koelen. De koelmotor wordt 
hierdoor ontlast zodat er veel energie wordt
bespaard. De buizenkoeler van Wijsman is 
toepasbaar bij zowel conventioneel melken als bij gebruik van een melkrobot doordat
deze geleverd kan worden met melkaansluitingen van zowel 25 als 40 mm. Doordat het
contactoppervlak van de warme melk met het koude water twee keer zo groot is als bij
andere voorkoelers, kan een grotere energiebesparing, van ten minste 50 %, gerealiseerd
worden. In het kader van stimulering door de overheid valt de voorkoeler binnen de 
richtlijnen van de EIA-regeling.                                                                                                      <

www.ahaw.nl


