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Az EuroTier az egyik legnagyobb állattenyésztési témájú 
kiállítás Európában. Az EuroTier és az Agritechnika váltják 
egymást Hannoverben, az egyik évben az egyik, a másik 
évben a másik kerül megrendezésre. Idén az EuroTier volt 
a soros. A teljesség igényével nem lehet bemutatni ezt 
a kiállítást, olyan óriási a terület és oly sokszínű a téma. 
Ezért most csak egy kis ízelítőt mutatunk be, hogy kedvet 
kapjanak a telepek hozzá 2020-ban.

Az EuroTier-en a haszonállatoké a főszerep. Baromfi, 
sertés, juh, kecske, és természetesen tejelő marha, 
valamint húsmarha is bemutatásra került showbírálatokon, 
árveréseken az arénában.

A keverő-kiosztó kocsik nagy számban voltak kiállítva. A 
Faresin, a Seco, Siloking, RMH, Triolet mind bemutatta a 
saját eszközrendszerét. Az önjáró-álló csigás, vontatott-
álló csigás, önjáró-fekvő csigás, vontatott-fekvő csigás 
változatok egyaránt megtalálhatóak voltak, de dominált 
a függőleges csigás kivitel. Volt blokkvágós megoldás 
(Triolet) mellső és hátsó kivitelben önjáró és vontatott 
berendezéseken egyaránt, de általában a silómarós kivitel 
a jellemző a mixerkocsikon. A Faresin esetében láttunk 
egy újdonságot, a silómaró felett elhelyezett széna-szalma 
aprító berendezést. Az anyagáram szabályozható, ha széna 
vagy szalma kerül a silómaró elé, akkor az anyagáram 
megemelésével a felső kalapácsos darálóba kerül az 
anyag. Ha nem kell továbbaprítani, akkor a takarmány a 
hagyományos útján halad tovább a szalagon, kikerülve az 
aprítót (lásd a képeken). 

Természetesen a hagyományos előaprító berendezések 
is jelen voltak, a Teagle, a Haybuster, az Elho finom 
előaprítást tud végezni szénában és szalmában egyaránt. 
Míg Európában a Rotogrind a leggyakoribb kalapácsos 
előaprító, addig az USA-ban a Haybuster az ismertebb. 
Utóbbi rendkívül nagy kapacitással tud működni, de az 

árkategóriája is magasabb ezen gépeknek.

A gépgyártók számos új szemroppantó hengert mutattak 
be, mely nem csak vágja, de roncsolja is a zúzalékot. 

A mobil NIR berendezések egyre nagyobb adatbázissal 
és paraméterszámmal láthatóak. Folyamatosan javul a 
megbízhatóságuk. Vannak a járvaszecskázón elhelyezhetők, 
a mixerkocsi puttonyának falára helyezhetők és kézi 
műszerek (silófalon, etetőasztalon a TMR vizsgálatára 
alkalmas ’handy’ kialakításúak).

Körmöző kalodákból egy egész épületnyi volt. Ha valaki 
tüzetesebben át akarta nézni őket, egy nap nem lett volna 
elég. Matracok és padozatkialakítások végtelen sorát 
láttuk, köztük ’kipróbáltuk’ a hazánkban egyre népszerűbb 
vízágyas megoldást. Megjelentek új, tehénbarát kialakítású 
martámaszok, műanyag boxelemek.

A robottechnika óriási kiállítóterekkel képviseltette magát. 
Elsősorban a box kialakítású fejőrobot volt kiemelve, de 
fejőházi robotkarok és a karusszel kialakítású robotizált 
fejőház is ki voltak állítva. Egyre több robotetető berendezés 
is megtalálható már a gyártóknál. A feltolást végző robotok 
már régen otthon érzik magukat ezen a kiállításon, de most 
már takarító (szabadon mozgó trágyakitoló) robotokat is 
vehetünk.
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Szarvasmarha: 11-13, 27 
Sertés: 15-17 
Baromfi:17 
Hal: 25 (kék)
Energiaszektor: 21, 24-25, 27, 26 
Minden állatfaj: kiegészítők, szolgáltatások 26 
Minden állatfaj: takarmányozás és állategészség 2, 3, 20-23 

A kiállítók között az európai részvétel volt a domináns, 
ezen belül a német cégek voltak legnagyobb számban. 
Érdekes azonban látni, hogy Ázsia, a Közel-Kelet és Észak-
Afrika milyen rohamos ütemben halad előre, egyre több 
kiállítóval képviselteti magát Kelet-Európához képest.

Az EuroTier állattenyésztési kiállítás területe

Az EuroTier-en kiállító cégek területi eloszlása és aránya 2018-ban

Egy Kiállítás képei…
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