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ISAGRI

• Bestaat 35 jaar

• 135,000 klanten in Europa

• Wil het digitaal hart zijn op een landbouwbedrijf



GEOFOLIA – registreren van percelen

en klanten





Météus



Doelstelling

• Kennis hebben van alle invloeden op onze 
activiteit





Een netwerk van meetpunten

Een meetpunt waar een activiteit is



Het verschil theorie - praktijk





Altijd en overal te raadplegen!

Smartphone
Tablet

computer



Wat meten we

• Regen

• Windsnelheid

• Windrichting

• Temperatuur

• Luchtdruk

• Vochtigheid

• dauwpunt



Waar staan we vandaag
4 maanden na de lancering

• Vandaag 35 systemen in België – sedert 4 
maanden

• 30 systemen dichtbij de grens 

België – Frankrijk

• Enig weerstation die jaarlijkse updates 
ontvangt



Kosten – baten compleet station
• Kosten:

➢ Aanschaf + installatie vanaf 590 €

➢ Jaarlijkse kost vanaf  15,9 € / mnd

➢ 3 jr garantie 

• Baten vorig seizoen:

➢ 4 bespuitingen phytophthora niet uitgevoerd 
door bijkomende info weerstation

➢ Boer met 30 ha aardappelen

➢ Geschatte kost werk + fyto product : 35 €

➢ Besparing : 4 * 1050 €



Ervaringen gebruikers

• Efficiëntie:

➢ Niet meer verloren tijd door naar het veld te rijden

• Gebruiksgemak:

➢ De info is altijd en overal beschikbaar

• Kwaliteit geoogst produkt:

➢ Gras – tarwe - …



Global Gap

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHyI_j9vzWAhVJZ1AKHdn9AmQQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/fleche-courbe&psig=AOvVaw0cAqJZUzT_TVlzhEX9apb6&ust=1508510778052680


Gert Annendyck – Herne
tijdschrift ‘stiel’ – groene kring – april 2018









Digitalisering & Big Data
in de Pluimveesector

Managing Director & Co-Founder

Kristof Mertens



• Leuven (Herent)

• KU Leuven Spin-Off

• Sterke multidisciplinare 
expertise

• Focus op pluimvee

BEDRIJF



PORPHYRIO – INTERNATIONAL FOCUS



BIG DATA OPLOSSINGEN

2017201620152014



Alt i jd  & Overa l

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.porphyrioandroidapp.app.broilerinsight&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.porphyrioandroidapp.app.broilerinsight&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/broiler-insight/id1050506288?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/broiler-insight/id1050506288?mt=8


“Goed Management Hangt af van het 
Gemak van het Management”

[Ward Hendr ikx,  Plu imveehouder]



M anuel via  (w eb) app M anuel Excel

Aut om at ic Scan product ion sheet

DATA VERZAMELING TECHNOLOGIE



HOKKAARTSCAN



FUNCTIONEEL

Production 
Management

Veterinary 
Module

Work Planning & 
Administration

Prediction Reporting Financial



100% Con f i gu rab le  Dashboa rd



VOORBEELD

IB Infection confirmed Heat stress

4 Dagen vroeger dan 
pluimveehouder!

IB Infection confirmed



BROILER DASHBOARD – WEIGHT PREDICT ION



Met Data gedreven Management meer 
Expertise op uw bedrijf krijgen



LEVENDE EXPERT SYSTEEM



Performance and Health Statistics



PeHeStat – the company

Independent data platform for the poultry industry
Goal: interpretation of data  improvement of production process

° 2015: 
• Founded by Degudap / Galluvet

• Based in Lummen (BE)

• Operational unit = completely independent

and separated from founding veterinary

companies (own servers, IT, …)



PeHeStat - team

• Tommy Van Limbergen: (General manager)

Master in Veterinary Medicine (UGent, 2012)
 Field veterinarian pigs and poultry in Belgium and The Netherlands

 PhD Veterinary Medicine => Risk factors for production diseases in broilers (2018)

 Resident European College for Poultry Veterinary Science (2019)



PeHeStat - system

• Data:

• Based on a unique flock ID system (connects all data)

• Collected automatically from relevant stakeholders 

• Zootechnical data on daily basis

• All data is collected on house-level

• Example: E. tenella at 31 days



PeHeStat - activities

• Two priorities:

1) Poultry industry:
• Poultry farmer: Improvement of production process

• Stakeholders: Benchmarking

2) Research: 
• Collaboration in projects

• Partner / subcontractor
• See factsheet



PeHeStat - activities

1) Poultry industry:

- Complete production process

- Identification of potential problems

- General audit / specific problems

- To the point farm-specific advice
PeHeStat – farm report

Housing

Health

Perfomance

Management



PeHeStat - activities

1) Poultry industry:

 First week mortality: management + housing !

 D19 – 21: Empty feed silo + coccidiostat-intoxication



PeHeStat - activities

1) Poultry industry:



PeHeStat - activities

1) Poultry industry:

 Issues just before thinning (D31 - 34):  = extra † 2017 => 827 birds

Ventilation / Density / Health / Heat stress / ….  = +/- 1600 €



PeHeStat - activities

2) Research:

 Full partner

 Subcontractor

 Joint publications



PeHeStat - contact

• Tommy Van Limbergen

Tommy@pehestat.be

GSM: 0032 494823041

Dwarsstraat 3, 3560 Lummen

mailto:Tommy@pehestat.be


Agrifood 4.0 – delen van data 

doorheen de keten
26/04/2018



We bouwen wereldwijd data 

management en business 

intelligence toepassingen in 

de Agro sector

Wie is Proagrica

Proagrica Vooral gekend door:

Daarnaast ook B2B :

…



Data delen doorheen de keten



Basisregels data delen

• Er bestaat een (opzegbaar) contract

• Transparantie over opslag gegevens

• Transparantie over delen gegevens

• Boer beslist met wie identificeerbare data te delen (ook verder in de keten)

• Boer kan beslissen om identificeerbare data niet langer te delen

• Identificeerbare data kan opgevraagd en/of teruggetrokken worden

• Boer beslist of geanonimiseerde data gedeeld wordt

In verschillende landen worden charters gecreëerd om deze regels te garanderen



Herkomst

DATA 
STANDARDISATION

DATA 
MODELLING

DATA 
AGGREGATION

DATA 
SECURITY

Met toestemming van 
boer gedeelde data

FMIS 1

FMIS 2

Productie
data

Slachthuis 
Groothandelaar

Verwerker
Producent 

Retailer

Herkomst 

rapport

Boerderij 
pakket



Benchmarking

Verwerker
Producent 

Retailer

DATA 
STANDARDISATION

Productie
data

DATA 
MODELLING

DATA 
AGGREGATION

DATA 
SECURITY

FMIS 1

FMIS 2

Bezorg de boer feedback om te helpen de correcte 
specificatie te volgen en opbrengst & kwaliteit te 
verhogen

Met toestemming van 
boer gedeelde data

Analyse

Slachthuis 
Groothandelaar

Boerderij 
pakket



Inzichten creëren

Verwerker
Producent 

Retailer

DATA 
STANDARDISATION

Productie
data

DATA 
MODELLING

DATA 
AGGREGATION

DATA 
SECURITY

FMIS 1

FMIS 2

Analyse

Slachthuis
Groothandelaar

OTHER 
INDUSTRY 
SOURCES

SATELLITE / 
DRONE

MACHINERY 
INTERFACE 

SERVICE
SOILS 
DATA

WEATHER 
DATA

INTERNAL 
PRODUCTION 

STATISTICS
INTERNAL 

TRIAL DATA

Geef de boer meer inzichten – waarom was de 
kwaliteit goed/niet goed – gebruikmakend van 
externe data

Externe data: sensoren, weergegevens, 
kwaliteitsgegevens voer,  actieve bestanddelen
medicatie, …

Boerderij 
pakket



Voorspellingen

Verwerker
Producent 

Retailer

DATA 
STANDARDISATION

Productie
data

DATA 
MODELLING

DATA 
AGGREGATION

DATA 
SECURITY

FMIS 1

FMIS 2

Analyse

Slachthuis 
Groothandelaar

OTHER 
INDUSTRY 
SOURCES

SATELLITE / 
DRONE

MACHINERY 
INTERFACE 

SERVICE
SOILS 
DATA

WEATHER 
DATA

INTERNAL 
PRODUCTION 

STATISTICS
INTERNAL 

TRIAL DATA

Voorspel evolutie (kwaliteit/kwantiteit) tijdens 
levenscyclus / seizoen  - mogelijkheid tot bijsturen

Boerderij 
pakket



Case



Case

• Voor wie: top 3 retailer in UK

• Elektronisch uitgewisselde data met betrokken partners:

• Boer: gegevens uit boerderijsoftware

• Slachthuis: alle karkasgegevens

• Leverancier voermengwagens: voergegevens kudde

• Leverancier weegtoestellen: dagelijks gewicht koeien

• BCMS (UK vee paspoort & oormerken): ID koe, geboortedatum, 

stamboom (1 graad), bewegingen



Case

• Probleemstelling: er komen te veel koeien aan in slachthuis die niet volgens 

specificatie zijn – dit zorgt voor logistieke & operationele problemen binnen het 

slachthuis. Gevolg: boetes voor boer. Bijkomende issue is dat de enige 

feedback naar boer de omvang van de betaling/boete is. 

• Doelstelling:

• Dieren op juiste moment laten toekomen door realtime data uitwisseling 

(minstens 1x per dag)

• Boeken tijdslot voor slachten 

• Boer onmiddellijk informatie bezorgen over slachtproces & kwaliteit + 

verwachte inkomsten

• Retailer weet welke kwantiteit/kwaliteit op hem afkomt



Case

• Uitkomst: alle betrokken partners werden geconnecteerd, project is in 

productie en wordt geëvalueerd met de bedoeling verder uit te rollen naar 

grotere groep boeren & leveranciers voermengwagens en weegtoestellen

• Bevindingen: de complexiteit zit in het kunnen verkrijgen van data (verouderde 

systemen, sommige systemen bevatten data van lage kwaliteit). De wil om te 

delen was in deze case aanwezig: contract aanwezig, geen kost voor boer, 

vermindering aantal boetes. 



Dashboard retailer



Andere toepassingen delen van data

• Traceerbaarheid, informeren consument

• Transparantie reduceert mogelijkheden fraude

• Optimaliseren logistiek

• Sneller aanpassen aan veranderende verwachtingen consument

• Delen met andere partijen:

• Toeleveranciers (voeder, medicatie, …)

• Agronomen / veeartsen > beter advies

• Banken, verzekeraars, overheid > te weinig vertrouwen om 

identificeerbare data te delen 



Joachim Crombez

+32 496 16 73 08 

joachim.crombez@proagrica.com



PLF
as tool for reduction of dependency of antibiotics

in pig production

Geert Bruggeman & Dries Berckmans



LESSantibiotics

J.palermo-neto

In the past!!
“Consumers will always buy”

“Health is the current consumer 
demand!”

Nowadays!!

A Changing World



LESSantibiotics

Reducing Antibiotic Resistance



LESSantibiotics

Source: Review on antimicrobial resistance

Deaths attributable to AMR every year (2050)



LESSantibiotics

Source: Review on antimicrobial resistance

Deaths attributable to AMR every year (2050)



LESSantibiotics

We are not alone on our journey !



LESSantibiotics

We are not alone on our journey !



LESSantibiotics

• Pig – pork chain → BUT focus on weaning piglet !

• EIP-AGRI Focus Group: excellent frame !!
• Changing attitudes, habits and behaviour = STARTING POINT for PROJECT

• Convincing “game changers” that they are right !

• General enhancement of animal health and welfare
• Specific alternatives and technological solutions

• Context: antibiotic use (= MAIN INDICATOR) and subsequent resistance

• No focuss on resistance because difficult to measure

• Extra argument: Gut health – animal health – food safety
• Common element = antibiotic use

c : concept & goals

Main aim: antibiotic reduction→ sustainable production

PLF



LESSantibiotics 9

Respiratory health monitor for pigs

Scientific background

• Research started at KULeuven from 1996 – 2011

➢ 5 PhDs on pig cough, > 30 journal publications

Importance of respiratory health issues in pigs

Negative impact on:

➤ Average daily weight gain, Feed conversion rate

➤ Homogeneity …

Challenges

• Complex, multifactorial, dynamic nature of respiratory diseases in pigs

• Time and money consuming farm management

• Diagnostics: Expensive. When? What? 

• Lack of objective assessment of treatments

• Overuse of antibiotics

Cost of respiratory diseases can 

be more than 10€ /pig.



LESSantibiotics 10

OUR SOLUTION

Continuous objective monitoring of respiratory distress in pigs by 

automated analysis (24h/7d) of pig sounds (cough, sneeze…)!

Average of 10 days earlier than farmer

Early warning

Save on average 6.5€ per fattening pig place per year

Better quality and productivity & Reduced veterinary costs

Remote monitoring and objective health status assessment

Efficiency and peace of mind



LESSantibiotics

MOBILE 

HARDWARE

PERMANENT 

HARDWARE

11



LESSantibiotics

SCALABLE SOLUTION

(direct: cough, sneeze, snick, vocalisations…)

(indirect: activity, behavioural changes…) 

Climate sensors indicate cause

Algorithms Sound & Climate

Useful Information 

…for one specific farm

… for one specific customer 

while maintaining a scalable model

Customer Intimacy

Excellent service in Scalable model

Remote monitoring

IP Protection

Cloud Based Solution

+

Hardware

Stationary or mobile

12



LESSantibiotics 13

COVERAGE

+/- 20 m diameter

Area

Max 250 animals

# animals

Full coverage

Partial coverage



LESSantibiotics 14



LESSantibiotics

Conclusions

15

Up to 2 weeks earlier than conventional methods

Objective way for early disease detection

SIV, PRRSV, M.Hyo, PCV, air washer, temperature, …

Both respiratory as well as management issues

Early alert to farmer and veterinary

Faster intervention



Event AgriFood 4.0 -  26 april 2018 – Marc Sneyders 

Van Precisielandbouw naar Smart Farming! 

Klaar voor de praktijk? 



Nieuwe technologieën… 

Bayer ForwardFarming 2017 Page 2 



…ongekende mogelijkheden!? 

Het juiste product, op de juiste plaats, op het 

juiste ogenblik, aan de juiste dosis 

• Meer produceren met minder 

• Betere rentabiliteit 

• Minder impact op omgeving 

• Groter gebruiksgemak, comfort 

• Betere traceerbaarheid  

• Transparantie en communicatie naar 

voedselketen / consument 

 

 

 

 

 

3 

Milieu 

Econo- 

mie 

Maat- 

schappij 

Duurzame 

landbouw 

Betere concurrentiepositie en de duurzaamheid van onze 

landbouw 



….maar ongekende rentabiliteit? 

Bayer ForwardFarming 2017 Page 4 

Bron: BOERDERIJ  

17 april 2018 



Bayer ForwardFarming  
Hof Ten Bosch – Josse en Jan Peeters 

Page 5 

Praktische haalbaarheid bij de landbouwer? 



Duurzame landbouw bevorderen 

Bayer Forward Farming 

SAMENWERKINGEN aangaan 

Met landbouwers, externe experten en 

maatschappelijke organisaties 

In DIALOOG treden 

De dialoog over duurzame landbouw 

tussen met de verschillende 

belanghebbenden van landbouwer tot 

consument 

BAYER 

FORWARD 

FARMING 

KENNIS vergaren en delen 
De haalbaarheid testen en de 

duurzaamheid van onze oplossingen 

onder reële operationele 

landbouwomstandigheden demonstreren 
 



Bayer ForwardFarming  
Gebruik en resultaten GPS sinds 2013 

• Vermijden van overlapping (tot 2 à 3 cm nauwkeurig) 

• Optimaal gebruik van machines – energie – werk – tijd 

• Comfort 

• Opvolgen tracabiliteit en administratie 

 

 



Bayer ForwardFarming  
Gebruik en resultaten GPS sinds 2013 

• Aanpassen plantdichtheid in functie van bodem, schaduw, rijpaden, … 

 

Bayer ForwardFarming 2017 Page 8 



Bayer ForwardFarming  
Gebruik en resultaten GPS sinds 2013 

• Op ± 1500 ha/jaar bespuitingen per jaar geeft dit 40 - 50 ha / jaar 

minder overlapping (± 3 % van de spuitoppervlakte) 

• Op actueel teeltplan met gemiddelde boekhoudkundige kosten 

voor planten, bespuiten en bemesten is dit  ± 4.500 € jaar 

Page 9 



• Kennis 

• Modellen 

• Algoritmes 

• Vergelijken 

• Oorzaken 

determineren 

• Bijsturen 

• Bodemscan 

• Gewasscan 

• Satelliet 

• Oogst meting 

Van Precisielandbouw naar  
Smart Farming 

Bayer ForwardFarming 2017 Page 10 

Meten 

Beslissen Uitvoeren 

Evalueren 

• Variabel spuiten, 

bemesten 

• Grondbewerking 

• Zaaidichtheid en 

variëteit 



Bodemscan - Opbrengstkaart 

Bayer ForwardFarming 2017 Page 11 

Bodemscan 

Opbrengstkaart tarwe 

 (niet gecorrigeerd) 

€/ha    Legende 

Winst 

+ 300 € 

+ 192 € 

+ 87   € 

-  6     € 

- 133  € 

- 301  € 

Ton /ha    Legende 



Precisie landbouw  
– evaluatie in de praktijk 

Bayer ForwardFarming 2017 Page 12 

C 

D 
E 

A 

B 

 2,60 Ha 

2011 aardappel 

2012 Tarwe 

2013 Suikerbieten 

2014 Tarwe 

2015 Suikerbieten 

2016 Tarwe 

 1,25 Ha 

2012 appel 

2013 mais 

2014 tarwe 

2015 suikerbieten 

2016 tarwe 

 7,10 Ha (incl. 0,30 Ha 

grasstrook 2016) 

2012 suikerbieten 

2013 aardappelen 

2014 tarwe 

2015 witloof 

2016 tarwe 

Total : 1,25 Ha 

2012 appel 

2013 appel 

2014 appel 

2015 braak 

2016 mais 



• Elektrische stroom wordt door de grond geleid 

• Vooral zout en bodemtextuur beïnvloeden de EC 

 

 

Informatie uit de bodem 
- EC (Electrical Conductivity) 

Bayer ForwardFarming 2017 Page 13 

 

 

 

 

 

Meet 2 zones  

(bouwvoor en  0-90cm) 

 

Meet # dieptes 

Meet ook verstorende elementen 

 
EM 38  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOXO6vHvoMcCFYbbGgodHccEVw&url=http://www.fvmmi.hu/muszer.php?Nyelv%3D2%26ID%3D35&ei=g9XJVaWBMoa3a52Ok7gF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFL6WGp3GLQxAuy1qGTElJ3TdxJBg&ust=1439377002168452


Informatie uit de bodem 
 - Variabel bekalken 

Bayer ForwardFarming 2017 Page 14 



Informatie uit de bodem 
 - Variabel compost strooien 

Bayer ForwardFarming 2017 Page 15 



Standaard op alle ProfiPlus-tractoren met VarioGuide uit volgende 

reeksen: 

- 300 Vario 

- 500 Vario 

- 700 Vario 

- 800 Vario 

- 900 Vario 

- 1000 Vario 

 

 

VarioDoc Pro 



2 manieren van data-uitwisseling: 

- Via Bluetooth Starterkit 

- Via dataverbinding (mobiel internet) 

VarioDoc Pro 



Basis taakgegevens voor registratie (VarioDoc): 

- Taaknaam 

- Veldnaam met: 

- Oppervlakte 

- Actuele teelt 

- Eigenaar/adres/... 

- Gebruikte producten (fyto, meststoffen, ...) + dosering 

- Chauffeur 

- Gebruikte werktuigen 

- Weergegevens 

- Bemerkingen 

 

Automatische registratie van: 

- Totaal bewerkte oppervlakte 

- Totale tijd met: 

- Tijd in arbeidspositie 

- Tijd in rustpositie 

- Afgelegde afstand 

- Totale brandstofverbruik (en evt. AdBlue) 

VarioDoc Pro 



Middels GPS plaatsspecifieke registratie elke 5m van: 

- Positie 

- Datum & tijd 

- Brandstofverbruik/tijd (l/u) 

- Brandstofverbruik/oppervlakte (l/ha) 

- Motortoerental (t/min) 

- Aftakastoerental achteraan en eventueel vooraan (t/min) 

- Positie hefinrichting achteraan en eventueel vooraan (%) 

- Benodigde trekkracht (N) 

- Wielsnelheid (met slip) (km/u) 

- Werkelijke snelheid (GPS) (km/u) 

- Werkbreedte 

- Buitentemperatuur 

- Hoogte 

- Rijrichting 

 

Bijkomstig eventueel nog ISOBUS werktuigdata (dosering, spuitdruk, tankinhoud, 

sectiestatus, ...) 

VarioDoc Pro 



Voorbeeld: 

- Plaatsspecifiek brandstofverbruik (l/ha) 

- Zwaardere zone? 

- Dieper bewerkt? 

- Sneller gereden? 

- Helling? 

 

Af te leiden uit andere registratiedata 

Laag brandstofverbruik 

Gemiddeld brandstofverbruik 

Hoog brandstofverbruik 

VarioDoc Pro 



Trekkrachtmeting Motortoerental Brandstofverbruik (l/ha) Hoogte 

VarioDoc Pro – Hof Ten Bosch 



Informatie van het gewas 
- verschillende systemen 

Manueel 

Near sensing  

(op werktuigen) 

Remote sensing  

(Drones  - vliegtuig - ruimte) 



Informatie van het gewas 
 - Verschillende gewassensoren 

Bayer ForwardFarming 2017 Page 23 

Investering Gratis of Dienst/ha Kopen of Dienst/ha Kopen 

Meet frequentie Wekelijks 1 of 2x / seizoen Iedere bewerking 

Beschikbaarheid Niet bij bewolkt weer Tijdens goed weer Altijd 

Vergunning Neen Ja Neen 

Data verwerking Achteraf - automatisch Achteraf - intensief Real-time 

geïntegreerd 

Bedekking 10 m resolutie Volledig 2cm 

resolutie 

Stroken 



Informatie van het gewas 
 - verschillende beelden - gegevens 

Bayer ForwardFarming 2017 Page 24 



Informatie van het gewas 
 - Praktische toepassing loofdoding 

Page 25 

Proefopstelling: Delvano spuit uitgerust met GreenSeekers 

Delvano 

spuitcomputer 

Trimble XCN 2050 

GPS 

GreenSeeker 

sensoren 



Informatie van het gewas 
 - Praktische toepassing loofdoding 

Page 26 

GreenSeeker gewassensensoren 

• Spuitboom (33 m) uitgerust met 6 sensoren (‘scanners’) 

• Sensor zendt rood en nabij-infrarood licht uit  

• Het gewas reflecteert dit licht en sensor meet dit op (= NDVI) 

• NDVI waarde heeft indicatie over de fytosynthese activiteit en 

hoeveelheid biomassa  

• Waarde schommelt tussen 0 en 1 

 

 



Informatie van het gewas 
 - Praktische toepassing loofdoding 

Page 27 

Trimble XCN 2050 GPS 

• Stuurt de secties aan en uit om overlapping te voorkomen 

• Ontvangt de NDVI waarde van de GreenSeekers  

• Berekent in functie van de opgestelde ijklijn de juiste dosis  

• Registreert de gespoten dosis en de NDVI waarde op kaart 

 

 



Informatie van het gewas 
 - Praktische toepassing loofdoding 

Page 28 

Delvano spuitcomputer 

• Geïntegreerd in touchscreen die instaat voor alle 

machinebedieningen 

• Ontvangt de gewenste dosis van de Trimble XCN 2050  

• Spuitsysteem regelt automatisch en ogenblikkelijk de dosis bij 

• Stuurt de actueel gespoten dosis terug naar de Trimble XCN 2050 

 

 



Informatie van het gewas 
 - Praktische toepassing loofdoding 

Page 29 

Dosis 

3,0 L 

2,7 L 

2,4 L 

2,1 L 

1,8 L 

1,5 L 

 

% oppervlakte Toegepaste volume 



Innovatie en duurzaamheid 
- uitdagingen 

• Interpretatie en koppeling van de diverse 

metingen  

• Opstellen modellen en algoritmes voor 

advies van (variabele) toepassing 

• Delen van data (wie kan wat) en integratie 

in platforms 

• Verbinding van toestellen onderling en met 

internet (IoT) 

• Nodige investering en 

terugverdienmogelijkheid 

• Opleiding en kennis van de adviseurs, 

landbouwers, … 

• Rentabilisering over de keten en 

communicatie naar consument 

Page 31 



 

DANK VOOR 

JULLIE AANDACHT 

 



New Holland PLM Drone Data Management

Auman Pieter-Jan

Precision Land Management

New Holland Benelux

Oudenaarde

Contains confidential proprietary and trade secrets information of CNH Industrial. Any use of this work without express written consent is strictly prohibited.

26 April 2018



6 maart 2018 Drones met New Holland

 Samenwerking met Precision Hawk uit Canada

 Wereldwijd gevestigde werknemers gespecialiseerd in:

• Vliegen met drones

• Algorithme ontwikkeling

• Analyseren data

• Agronomisten

 Precision Hawk werkt samen verschillende partijen

• Universiteiten/onderzoeksinstituten

• Drone Fabrikanten

• Investeerders zoals bijv. Syngenta

2

Precision Hawk



6 maart 2018 Drones met New Holland

 Samenwerking met DJI

• DJI is een wereldwijd gekend merk

 Particulier

 Commercieel

 Samenwerkingsverband voor aanleveren compleet pakket

 DJI gespecialiseerd in ontwikkeling van drones 

• Phantom 4

• Matrice 100

• Camera’s

• Etc…

 Precision Hawk gespecialiseerd in drone software platform
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 DJI Matrice 100

 Compleet pakket met

• 2 type sensoren

• 4 batterijen

• Oplaadapparatuur

• Besturingscontroller

• Koffer

• Precisionmapper account

 2 type sensoren
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New Holland Drone
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 Visuele camera

 Multispectrale camera

 Gebaseerd op de opname en terugkaatsing van licht door de plant

 Verschillen in kleur van de plant zorgen voor verschil in opname/terugkaatsing
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 Scoutview Report

 ENDVI

 GNDVI

 Planten Tellen (in de rij)

 Volume meting

 Planthoogte meten

 GDVI

 Canopy cover

 Green Leaf Index

 GSAVI

 Waterpooling

6
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 Enhanced Normalized Difference Vegetation Index

 Geeft informatie over de hoeveelheid bladoppervlak/bladmassa en activiteit

van de plant (bladgroen) 
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 Green Normalized Difference Vegetation Index

 Hogere gevoeligheid voor Chlorofyl/bladgroen concentraties 

 Geschikt voor waarnemen stress en afrijping
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GNDVI
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 Werkt met hoge resolutie RGB beelden

 Geschikt voor rechte, uniforme rijen

 Berekent een geschat aantal planten en bladoppervlak per rij

9

Precision Hawk

Planten tellen
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 Werkt met hoge resolutie RGB beelden

 Identificeren van locaties in het veld waar water zal stil komen te staan
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 Werkt met hoge resolutie visuele beelden

 Opmeten van een volume  voedsel, kalk, mest of andere agrarische producten

 Hierbij moet men eerst een referentie vlucht uitvoeren voor het volume 

aanwezig is
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PLM Mapping
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 Samenwerking tussen New Holland en Proefboerderij Bottelare (Ugent)

 Doel:

• In de eerste plaats ervaring opdoen voor beide partijen

• Vervolgens goed gebaseerde beslissingen en advies aan de landbouwer kunnen 

aanreiken   
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 Demo veld 1:

• Observeren en analyseren van vooraf bepaalde behandelingen in graan

• Proefproject met 2 variabelen

 Bemesting (20 verschillende behandelingen)

 Ras (5 verschillende rassen)

• 200 proefvelden

• Kijken of we de verschillen kunnen gaan waarnemen met onze drone
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 Demo veld 2:

• Observeren en analyseren van veld- en gewasmetingen opdat we het gewas meer
homogeen kunnen krijgen en profabiliteit kunnen verhogen

• Proef gedurende minimal 3 jaar

• Jaarlijkse teeltrotatie

• Mais geplant sinds gisteren

• Veld is in 2 gesplitst

 Conventioneel

 Toepassen van alle precisielandbouwtechnieken

• Variabel zaaien of poten aan de hand van geregistreerde data

• Variabel toedienen van meststoffen

• Variabel bespuiten bijvoorbeeld bij loofdoding
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 Welke metingen voeren we uit?

• Bodemscanner TopSoilMapper via elektromagnetisme
 Verdichting, textuur en waterhiushouding op 4 dieptes (10, 40, 70 en 100cm)

• Tractor (GPS gebaseerde data):
 Wielslip

 Motorvermogen

 Brandstofverbruik

• Drone beelden:
 Visuele en Multispectrale beelden

• Weerstation New Holland Apps For Agri
 T°C (lucht, gewas en bodem)

 Luchtvochtigheid

 Bodemvochtigheid

 Neerslag

• Oogstmachine
 Opbrengst

 Vocht

 NIR (Zetmeel, Proteïne, ADF, NDF, vetten)
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Regelgeving drones in België
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 Particulier vliegen met een drone

• Maximaal tot 10m hoogte en boven privé terrein

 Professioneel gebruik

• Splitsing in verschillende groepen afhankelijk van de maximale hoogte en gewicht

• Maximale hoogte 91m in klasse 1
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 Theorieles + examen

 Praktijklessen + examen

 Verzekering drone

 Medische keuring

 Registratie drone bij DGLV

 Operationeel handboek opstellen

• risicoanalyse van de beoogde vlucht of van het type beoogde vlucht

 Vluchten klasse 1A – Homologatie toestel

 Notificatie indienen voor elke vlucht of aanvragen van uitzondering

22
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Algemene vereisten België
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Big data

 Eigendom – Privacy

 Ontwikkelen van analysemethoden

 Verwerking van de data – Agronomie

 Techniek is geen beperkende factor!



Smartfarming - geoptimaliseerde rundveehouderij 
met respect voor dierenwelzijn en natuur



Historiek
• Basis: thermometermetingen op vaste tijdstippen, al zeer lang gekend
• Jaren ‘90: Frans Verdroncken bouwde een eerste geautomatiseerd 

systeem voor afkalfdetectie op basis van temperatuurmetingen: RadCo
• 2012: Eerste tests met een online afkalfsysteem – afgeleid van een 

sensornetwerk dat wordt toegepast in akkerbouw en glasteelt – Geboorte 
van CowsOnWeb

• 2014: Productie afkalfdetectie
• 2016: Oprichting Rodemco: 

– R&D / Zaakvoerder: Kris Demets
– Sales: Brecht Van Wambeke
– Logistieke ondersteuning: Michiel Roose

• Klanten in België, Nederland en Duitsland
• 2017: Start onderzoek tocht- en herkauwgedrag in europees gesubsidieerd 

onderzoeksproject



Het afkalfsysteem







Business case - afkalf

• Bedrijf met 50 keizersneden per jaar (voor CowsOnWeb, 65 met 
CowsOnWeb, 3 jaar later)

• Gemengd landbouwbedrijf (145 runderen en 150 ha land)
• Zoogveebedrijf: kalveren zogen aan moederdier, geen kunstmelk
• Kostprijs systeem ca. 2850€ (excl. BTW) + 150€/jaar abonnement
• Sindsdien 

– Bijna niet meer ‘s nachts opstaan voor controle dieren (enkel bij twijfel nog 
opstaan)

– Gepland moment voor de kalvingen (‘s morgens of ‘s avonds)
– Betere werkregeling op boerderij doordat er geen noodkalvingen meer zijn
– Uitbreiding veestapel tot 150 stuks met 65 kalvingen / jaar
– Minder sterfte bij geboorte doordat  men de kalving 12 tot 24 uur ervoor ziet 

aankomen.
– Ideale afkalfmoment kan leiden tot een kortere tussenkalftijd (doordat de koe 

minder heeft afzien tijdens het kalven waardoor snellere genezing, …)



Productiekost

• Kostprijs gedurende de levenscyclus van het moederdier met 3 
kalveren
– 0..16 md: totale kost (voeding, medicatie, KI,…): 750 €
– Kost productie kalf: 750€

• Inseminatie: 50€
• Voeding moederdier (met tussenkalftijd van 400 dagen): 600 €
• Keizersnede: 95€

– Afmesten moederdier: (100 dagen): 400€
– Medische kost moederdier: 50€/jaar (vliegenbescherming, 

ontworming, schurft,…)

• Totale productie prijs 3 kalveren + moederdier: 3600€

Verkoopprijs (bij slacht): 3 x 700 + 1 x 2500 = 4600€



• Sterftecijfer (tijdens en tot 2 dagen na geboorte – vooral te wijten aan te laat uithalen =>  
ademhalingsproblemen, minder vitaal, minder goed drinken, ): 

Voor CowsOnWeb : 4%
Met gebruik CowsOnWeb:  < 2%
= > ca. 2%/jaar minder doodgeborenen, wat een meeropbrengst  65 * 750 * 0,02€ > 975€ / jaar betekent

• Doordat de koe een betere genezing kent is de slaagkans bij de eerste KI hoger na 60 dagen, 
waardoor de gemiddelde TKT op  het bedrijf met ongeveer 2% gezakt wat kan vertaald worden 
in  0.02 * 40 * 600  = 480 €
(25 vaarzen 40 moederdieren => 2/3 )

• Arbeidsbesparing:
– In het productieproces voor dat CowsOnWeb werd toegepast waren minstens een 50 tal nachtelijke 

bevallingen en/of intensiever controles nodig per jaar.  De klant meldt ons dat een nachtelijke 
interventie een verlies van minstens 1 effectief arbeidsuur voor de volgende dag inhoudt (inhalen slaap 
en/of langere pauzes) 

– Sinds CowsOnWeb is het aantal nachtelijke interventies met 95% gereduceerd

50 dagen 1 uur minder productief  gerekend aan 8,30€ per uur, (bronnen Tiberboekhouding & Management 
en Techniek , september 2017) > 400 € / jaar

Totaal voordeel dit type klant met CowsOnWeb kan geschat worden op 975+480+400 = 1855€ per 
jaar => terugverdientijd < 2 jaar

Productievoordeel



Onderzoek naar reductie sterftecijfer

• Momenteel wordt het sterftecijfer geschat op < 2% van alle kalveren (t.o.v. 4% 
voor CowsOnWeb).

• Oorzaken sterfte
– Afwijkingen kalf / niet levensvatbaar / genetisch (ca. 50%)
– Menselijke fout: toch nog te laat waardoor kalf minder weerbaar is tegen infecties of erger (ca. 

30%)
– Temperatuurmetingen werken in geïsoleerde gevallen niet optimaal: ihb bij ziekte van de koe 

vlka voor de kalving of bij extreem warm weer (ca. 20%)

• Onderzochte methodes:
– Vruchtwaterdetectie: Zeer moeilijk:

• SNR zeer klein
• Zeer dure sonde
• Mechanische structuur van de sonde niet geëigend voor gebruik in rigide omstandigheden.
• Voorlopig verder onderzoek van concept naar finaal product stopgezet wegens economisch niet 

haalbaar.

– Afwijkend gedrag dier (nog in onderzoek)
– Betere modellering temperatuurgedrag

• Vanaf 2de helft 2018 worden ook gegevens gecollecteerd voor de scoring van het 
kalf bij de geboorte => betere modellering van het ideale afkalfmoment.



De rol van CowsOnWeb in Smartfarming
voor de toekomst

• CowsOnWeb heeft in samenwerking met ILVO en met de steun van VLAIO, een 
internationaal onderzoeksproject opgestart met als titel: “Ontwikkeling van een 
rund-opvolgingssysteem op basis van datacaptatie en -verwerking”. 

• Belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een voor de 
veeteelt bruikbare sensor voor  gedragsmonitoring en het monitoren van de 
dierengezondheid.

• Toepassingen 
– Tocht 
– Herkauwgedrag
– Early warning voor ziektes

• Klauw- en pootproblemen
• Verstoring eetpatroon
• …

• Willen de overstap naar melkveehouderij maken. 
• Integratie met gezondheidsmanagementsysteem:

– Informatie van het bedrijf koppelen aan de real-time metingen op het dier (inentingen, 
rantsoenen, ziektes, inseminaties, medicatie,…

– Optimalisatie van het gehele productieproces van geboorte tot slacht



Slot

• CowsOnWeb investeert de komende jaren 
voluit voor de verdere optimalisatie van 
rundveehouderij

• Voor verder vragen zijn we beschikbaar op de 
infostand van CowsOnWeb.

• Website www.cowsonweb.net

http://www.cowsonweb.net/
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5. Klimaatmonitoring

6. Vragen?



Opmerking vooraf

Crodeon Technologies

✓ Jong bedrijf (± 3j.)

✓ Geen externe investeerders

✓ Geen band met universiteiten

Gevolg

Geen budget voor lange trage onderzoeksprojecten 

Enkel concrete oplossingen voor concrete problemen
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Crodeon Reporter
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Stroomonafhankelijk

De Reporter werkt op batterij, met 

netspanning of zonne-energie.

Locatieonafhankelijk

De Reporter werkt met

GPRS (gsm-signaal)

Altijd op de hoogte

De gebruiker is vanop 

afstand op de hoogte van 

de situatie, altijd en overal

Snel in gebruik

Het dashboard laadt snel, 

en is eenvoudig op 

smartphone te gebruiken

Slimme SMS-alarmering

In geval van kritische 

meetwaarden, stuurt de 

Reporter een SMS

Geen rompslomp

Meteen inzetbaar. 

Minimale installatie vereist



Crodeon Reporter: Dashboard

Cloud dashboard

Webapplicatie die de gebruiker 

toelaat om Reporter data in real-

time te bekijken. 

KEY FEATURES:

✓ Elk toestel, groot of klein

✓ Responsive design

✓ Instellingen en alarmlimieten 

vanop afstand aanpassen

✓ Excel export
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Twee nuttige producten

ZORGELOOS & OPTIMAAL 
BEREGENEN

ZORGELOOS
TEMPERATUUR & VOCHTIGHEID 

OPVOLGEN

Irrigatiemonitoring Klimaatmonitoring



Wat was de doelstelling?

Problematiek rond 

beregening:

Tijd

Water

Haspel onbetrouwbaar

Nachtarbeid

Groot risico

Doelstelling: Kosten, tijd 

en water besparen voor de 

landbouwer
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Wat was de doelstelling?

Crodeon Reporter voor 

irrigatiemonitoring:

✓ Een digitale assistent die 

beregening opvolgt.

✓ Beter beregenen met 

minder water- en 

tijdverspilling als gevolg.

✓ Bonus: Alarmering als er 

iets fout loopt.
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Welke stappen hebben we ondernomen?

Stap 1: Probleem aan den lijve ondervinden

✓ Meer dan 10j. ervaring in de landbouw

Stap 2: Prototype ontwikkelen

✓ Crodeon Reporter + 2 extra sensoren + nieuwe software

Stap 3: Steun vanuit de sector

✓ Omkadering en begeleiding door Agreon

✓ Financiële steun van LEADER om product verder te 

ontwikkelen

Stap 4: Commercialisatie

✓ Distributienetwerk uitbouwen & productieproces optimaliseren
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Huidige status

Stap 4: Commercialisatie

✓ Distributienetwerk uitbouwen & productieproces optimaliseren
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Wat was de uitkomst?

De Crodeon Reporter voor irrigatiemonitoring is vandaag verkrijgbaar op de 

Belgische en Nederlandse markt. 

26-4-2018

Extra:

SMS-module om pomp te activeren



Impact voor de landbouwer

Efficiëntie Profitabiliteit

✓ Tijd: Verminder de tijd dat haspel stil staat

✓ Tijd: Melding als proces afgelopen is

✓ Tijd: Betere nachtrust

✓ Water: Detecteer lokale over-irrigatie

✓ Water: Detecteer waterlek

✓ Defecten: Melding in geval van: verstopping, 

uitval pomp, koppeling stuk, watervoorraad op…

✓ Op tijd beregenen kan verschil maken tussen 

magere of fenomenale oogst 

✓ Product erkend voor VLIF-steun (30%) en GMO 

(50%)

✓ Aankoop terugverdiend:

▪ door efficiënter inzetten haspel

▪ bij voorkomen tegenslag

Gebruiksgemak Conformiteit versus wetgeving / regelgeving

✓ Geen bediening nodig  Autonoom systeem

✓ Geen instapdrempel  U beregent zoals 

anders

✓ Gebruiker krijgt online overzicht van alle dagen 

waarop hij beregend heeft

✓ Data blijft enkel toegankelijk voor gebruiker



Algemene bevindingen & feedback

Positief

✓ Systeem werkt echt goed – gebruikers zijn tevreden

✓ Eerste batch van 20 stuks is geproduceerd  wees er snel bij

Negatief

Niet evident om dit op eigen kracht te realiseren

Vraag afhankelijk van seizoen

Feedback van een gebruiker

✓ Xavier Dochy op demonamiddag in mei 2017
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Link naar video: https://www.youtube.com/watch?v=WpCy6-9i55A

https://www.youtube.com/watch?v=WpCy6-9i55A


Twee nuttige producten

ZORGELOOS 
UW HASPEL OPVOLGEN

ZORGELOOS
TEMPERATUUR & VOCHTIGHEID 

OPVOLGEN

Irrigatiemonitoring Klimaatmonitoring
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Monitoring van temperatuur & vochtigheid

Crodeon Reporter: zelfde principe

✓ Meten

✓ Rapporteren

✓ Alarmeren 

Meetwaarden worden elke minuut naar 

internet doorgestuurd.

Alarmering per SMS
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Monitoring van temperatuur & vochtigheid

Nadruk op zorgeloze installatie en 

zorgeloos gebruik

✓ Werkt “out-of-the-box”

✓ Crodeon blijft toestel opvolgen

✓ Geen software of apps nodig

✓ Geen Wi-Fi nodig

Moderne mens heeft geen tijd om 

complexe producten te leren kennen. 



Vragen & Antwoorden

?
?

?

??

?



CRODEON TECHNOLOGIES

www.crodeon.com

@crodeon 

0474 417 516 – info@crodeon.com

Roeselarestraat 20 – 8610 Kortemark
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