INSCHRIJVINGEN

AGRO-EXPO DAIRY SALE
ROESELARE EXPO HALLEN
ZATERDAG 29 JANUARI 2022

Van zaterdag 29 januari tot maandag 31 januari 2022 heeft AGRO-EXPO VLAANDEREN
plaats, de tweejaarlijkse internationale vakbeurs te Roeselare in de Expo Hallen.
Bij deze gelegenheid organiseert Agro-Expo Vlaanderen
op zaterdagavond 29 januari om 20 uur
een veiling voor vrouwelijke dieren, jongvee en melkvee met topgenetica alsook
embryo's onder de naam “AGRO-EXPO DAIRY SALE”.
Zondag 30 januari is er opnieuw “Agro-Expo KOEPARADE.”
Inschrijven voor deze veiling gebeurt via het hierna afgedrukt inschrijvingsformulier
overeenkomstig de geldende veilingvoorwaarden.
Dit formulier terugbezorgen aan: chris.vandevelde@agro-expo.be ten laatste tegen 5 november
2021. Voor meer info: Jacques Monbaillieu 0032 (0) 478 21 31 15

www.agro-expo.be

AGRO-EXPO DAIRY SALE op ZATERDAG 29 JANUARI 2022
Veiling voor jongvee en melkvee, vrouwelijke runderen.
Inschrijvingsvoorwaarden Agro-Expo Dairy Sale:
Voor de veiling zijn alle vrouwelijke kalveren, vaarzen, gekalfde vaarzen en embryo’s toegelaten. De ingeschreven dieren (max
20-tal) worden geselecteerd door de veilingcommissie op basis van de genomic-, productie- en exterieurwaarden van zowel het
dier, de moeder als de grootmoeder. Uiterste inschrijvingsdatum 05 nov.
De dieren moeten geschikt zijn voor export volgens EU-richtlijn. (Zie sanitaire voorwaarden in bijlage.) Elk dier wordt bij inschrijving
gecontroleerd op mycoplasma en neospora om afmeldingen te voorkomen. De kosten van dit onderzoek worden vergoed door
Agro-Expo. Bij negatief resultaat worden ze opgenomen in de cataloog en dit geeft automatisch recht op 1blz publiciteit over
uw bedrijf in de veilingcataloog. Van de geselecteerde dieren wordt professioneel fotomateriaal verwacht, eventueel ook van
de moeder, MM of MMM. De dieren worden aangevoerd op zaterdagmorgen en zullen op de daartoe voorziene stand
tentoongesteld worden. Het clippen van de veilingdieren is ten laste van Agro-Expo. Gelieve alle gegevens en fotomateriaal in
te sturen naar chris.vandevelde@agro-expo.be.
Betaling en kosten:
De onkosten voor de veiling bedragen 100 € bij selectie en de inschrijving is pas definitief na het betalen ervan op IBAN BE 52
7386 1333 9409 Bic: KREDBEBB. Op ingehouden dieren betaalt de verkoper 5% op het laatste bod. De kosten voor de verkoper
zijn 5%, uitgezonderd het inschrijvingsgeld van 100€, worden in mindering gebracht van de veilingopbrengst. De provisie ten laste
van de koper bedraagt 10%.
Veiling:
De veiling vindt plaats bij opbod en per 100€. Het eigendomsrisico van het dier gaat over na toewijzing van de veilingmeester.
De koper wordt pas eigenaar na volledige betaling van de koopsom vermeerdert met de kosten. De dieren staan zaterdag
gestald op de voorziene standruimte op eigen risico van de verkoper. De organisator is niet aansprakelijk voor schade die voor,
tijdens of na de veiling is veroorzaakt bij personen, goederen, dieren enz. De organisator en de uitgever zijn niet aansprakelijk
voor mogelijke fouten in de cataloog.
Vervoer:
Het transport van de dieren dient te gebeuren Conform het KB van 07/01/2007, ook wat dierwelzijnnormen betreft. De
organisatie en kosten van vervoer zijn ten laste van de koper.
Sanitaire voorwaarden:
- Het beslag waarvan de deelnemende runderen afkomstig zijn, mag niet gelegen zijn in een zone die voorwerp uitmaakt van enig verbod of
beperking in verband met gereglementeerde dierenziekten bij runderen.
1. De dieren moeten afkomstig zijn van een bedrijf met de hoogste sanitaire status, zijnde, B4, T3, L3. Ze moeten correct
geïdentificeerd zijn en vergezeld van
het volledige, maar niet gevalideerd identificatiedocument.
2. IBR (Infectieuze boviene rhinotracheïtis): Alleen runderen afkomstig van I3 of I4 gekwalificeerde beslagen mogen
deelnemen.
• De volgende voorwaarden voor deelname van runderen afkomstig van I4 (I VIER) gekwalificeerde beslagen zijn van
toepassing:
a. de bedrijfsdierenarts dient een bloedstaal te nemen in de 14 (VEERTIEN) dagen voor de verzameling.
b. het (de) bloedstaal(stalen) dient (dienen) binnen maximum 8 dagen volgend op de afname toe te komen in één van de
erkende laboratoria; deze stalen dienen te worden bewaard in ideale omstandigheden zoals vastgelegd door het
erkende laboratorium dat de analyse uitvoert;
c. het erkend laboratorium voert op vraag van de bedrijfsdierenarts een ELISA uit voor de detectie van anti lichamen gericht
tegen het glycoproteïne B
d. alleen runderen met een negatieve reactie op de test mogen deelnemen aan de verzameling.
• De volgende voorwaarden voor deelname van runderen afkomstig van I3 (I DRIE) gekwalificeerde beslagen zijn van
toepassing :
a. de bedrijfsdierenarts dient een bloedstaal te nemen in de 14 (VEERTIEN) dagen voor de verzameling.
b. het (de) bloedstaal(stalen) dient (dienen) binnen maximum 8 dagen volgend op de afname toe te komen in één van de
erkende laboratoria; deze stalen dienen te worden bewaard in ideale omstandigheden zoals vastgelegd door het erkende
laboratorium dat de analyse uitvoert.
c. het erkend laboratorium voert op vraag van de bedrijfsdierenarts een ELISA uit voor de detectie van anti lichamen gericht
tegen glycoproteïne B of G,
of minstens glycoproteïne E.
d. alleen runderen met een negatieve reactie op deze test mogen deelnemen aan de verzameling.
• Het analysebulletin met negatief resultaat moet de dieren vergezellen (“beproevingsverslag”).
3. BVD: De dieren moeten IPI-VRIJ zijn door “onderzoek” of “afstamming” of bij geboorte NA 01 10 ’18: door “beslagstatuut”.
4. Voor de VEILING zijn volgende BIJKOMENDE ANALYSES noodzakelijk:
- Alle aangeboden dieren moeten negatief zijn voor paratuberculose: d.w.z. een negatieve bloeduitslag ofwel een
gecertificeerd bedrijf.
- Alle aangeboden dieren moeten voor Neospora een negatieve bloedanalyse hebben. Het betreft een antistoffenonderzoek
dat 60 dagen geldig is.
-Alle aangeboden dieren moeten voor Mycoplasma een negatieve bloedanalyse hebben.
-de bloedname voor IBR, neospora, mycoplasma en paratbc kan gebeuren via “aankoopprotocol 4”; raadpleeg Uw
bedrijfsdierenarts!
5. Een “risicorapport rund” dient het dier te vergezellen. Op dit formulier staan alle uitgevoerde sanitaire onderzoeken en hun
resultaat vermeld,
dus ook de negatieve uitslag van het BVD en IBR onderzoek. U moet dit formulier aanvragen bij DGZ of via uw
bedrijfsdierenarts.
6. Bij aankoop of terug op bedrijf herkomst: aan te raden: bloedonderzoek op Ig E tussen de 28 -40 dagen na verzameling.
- Alle aangeboden embryo's moeten voldoen aan de Europese richtlijnen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER: AGRO-EXPO DAIRY SALE
ZATERDAG 29 JANUARI 2022 te Roeselare

www.agro-expo.be

Eigenaar:
Adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Beslagnummer

-

BE

Naam vh dier

Geboortedatum

Exploitatienummer: …………………………………………………………………………………………
Postnr:
Tel.:

Oormerknummer

Plaats ……………………………….....................................................……………………… Datum ………………………………………………………
Handtekening
Gelieve dit inschrijvingsformulier ten laatste tegen 5 november 2021 terug te bezorgen aan:
chris.vandevelde@agro-expo.be
Voor meer inlichtingen, Jacques Monbaillieu, gsm. +32 (0)478 21 31 15

………………

Gemeente:

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Laatste kalfdatum

Ras

Opmerkingen

