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FO
CUS
Als de term precisielandbouw ter sprake
komt, wordt vaak de link gelegd naar de
akkerbouw. Sensoren en gps dragen bij aan de
optimalisering van de teelt tot op de vierkante
meter. En ook de bepaling van de opbrengsten
gebeurt niet langer op perceelsniveau; er
wordt onderscheid gemaakt tussen gedeelten
van een perceel. Minder productieve delen
worden in aanloop naar de volgende teelt meer
bemest of de plantafstand wordt vergroot in
schaduwrijke omgevingen om de opbrengst op
te krikken.
Maar niet alleen de akkerbouw ontwikkelt zich
in precisielandbouw. Ook in de veehouderij
komt meer aandacht voor deze werkwijze,
ingegeven door de toenemende voedselvraag;
voedsel dat bovendien ook nog eens duurzaam
geproduceerd moet zijn. Precision Livestock
Farming (PLF), zoals de wetenschappelijke
naam van precisieveeteelt luidt, is daarvoor
hét instrument. Maar volgens professor Daniel
Berckmans (KU Leuven) moet de meerwaarde
voor de varkenshouder wel altijd duidelijk zijn.

Ruim twintig jaar onderzoek

Sinds 1991 houdt Berckmans zich al bezig
met Precision Livestock Farming. “Wilde de
Europese veehouderij competitief blijven,
was schaalvergroting noodzaak. Daarentegen
waren er ook consumenten die vragen stelden
bij de herkomst van hun voedsel. Maar ook of
het welzijn van de dieren niet geschaad werd in
een grotere bedrijfsvoering. Logischerwijs kon
de veehouder niet de individuele aandacht aan
het dier schenken, zoals dat bij kleinschalige
landbouw gebruikelijk was.” Deze ontwikkeling
was de aanleiding om onderzoek te starten
naar PLF.
De tegenwoordige definitie van PLF is een
continu, volautomatisch managementsysteem
dat actuele data verwerkt. Bij het waarnemen
van afwijkende omstandigheden kan het
systeem zichzelf corrigeren om niet te veel af

D

e techniek in varkensstallen is de laatste
decennia aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt echter
kinderspel in vergelijking met wat er de komende
jaren beschikbaar komt aan nieuwe technologie. Met
Precision Livestock Farming verlegt de aandacht zich
van koppelniveau naar dierniveau; de traditionele
benadering, maar dan in een hypermodern jasje.

te wijken van een ideaal schema. Berckmans:
“Technische resultaten worden nu achteraf
berekend, maar dan loop je achter de feiten
aan. Je kunt niet meer corrigeren. Met PLF heb
je die mogelijkheid wel omdat het zich baseert
op actuele informatie.”
De professor vervolgt: “Een dier geeft continu
signalen af over zijn conditie. Door techniek
rondom het dier aan te brengen kunnen die
signalen opgevangen en verwerkt worden tot
een datastroom met een voorspellende waarde
die toelaat dat je onmiddellijk en efficiënt kan
bijsturen.”
Fancom werkt al twintig jaar aan PLF. Simon
Lague, business development manager bij
Fancom, legt uit hoe de techniek de veehouder
van informatie voorziet. “Door verschillende

FOCUS KORT
• PLF staat voor Precision
Livestock Farming.
• Schaalvergroting en vraag naar
controle op dierwelzijn is de
aanleiding voor de ontwikkeling
van de technologie.
• Traceerbaarheid doorheen de
hele keten is mogelijk.
• Biedt kansen om binnen één
bedrijf binnen diverse concepten te leveren.
• Techniek is beschikbaar.
• Onderzoek naar betrouwbaarheid en praktische toepassing is
in gang gezet.
• Europa ondersteunt door middel 
van subsidies.
		

technieken naast elkaar in de stal te brengen,
kunnen we in beeld brengen wanneer een
mogelijke afwijking op de ideale lijn gaat
ontstaan.” Lague noemt als voorbeeld het
monitoren van activiteit bij vleeskippen. “Als
er iets mis is in de stal vertonen de kippen
een afwijkend gedrag. Als een camera deze
opmerkt kun je daar als veehouder met voer- of
lichtmaatregelen op anticiperen. Zo beperk je
de financiële schade.”
Ook Berckmans bedient zich van een voorbeeld uit de pluimveehouderij om het nut
van PLF te duiden. “Er zijn broedmachines die
gegevens uit de embryo’s kunnen halen, bijvoorbeeld de temperatuur of de ontwikkeling
van het embryo. Door deze data ter beschikking te stellen van de vleeskuikenhouder, kan
hij hier ook weer anticiperen bij de opstart van
zijn ronde. Als hij dat op een juiste wijze doet,
kan hij zijn kippen eerder afleveren. Dat levert
geld op.”
Dat zowel Berckmans als Lague refereren
naar de pluimveehouderij is geen toeval. Deze
sector leent zich vooralsnog het beste voor toe
passing van PLF, zo beweert Lague. “Kippen zijn
eenvoudig te monitoren, er zitten er duizenden
in één stal. Bij varkens ligt dat moeilijker. Daar
zitten dikwijls nog tien tot vijftien dieren in een
hok en dus heb je dan meer systemen nodig
om alle dieren op een bedrijf te monitoren.”

Algoritme

Desondanks is er ook in de varkenshouderij
inmiddels techniek beschikbaar die past
in een PLF-bedrijfsvoering. Fancom heeft
afgelopen jaar onder meer de hoestmonitor en
de eYeScan (camera gebaseerde dierweging)
geïntroduceerd. Ook wordt er in een Europees
samenwerkingsverband gewerkt aan de
ontwikkeling van een agressiemonitor voor
varkens. De praktische toepasbaarheid van
PLF is echter niet alleen afhankelijk van de
beschikbare meettechniek. Ook de ‘ideale
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De hoestmonitor en de eYeScan zijn voorbeelden van PLF die nu al toepasbaar zijn in de varkenshouderij.
lijn’, waaraan de techniek refereert, moet
ontwikkeld worden. Dit worden zogenaamde
algoritmes genoemd. “Afwijkingen op het
algoritme zijn een voorspelling”, legt Berckmans uit. Hij verduidelijkt de toepassing van
een algoritme aan de hand van een voorbeeld.
“Door middel van dierherkenning is het mogelijk om de voeropname en de groei van een
individueel dier naast elkaar te leggen. Neemt
de voeropname af, om wat voor reden dan ook,
dan constateert het systeem een afwijking
op de groeicurve. Dat betekent dat er voor de
volgende dag gecorrigeerd moet worden om
toch op de groeicurve te blijven. In gangbare
techniek wordt achteraf een dip geconstateerd,
maar is het de vraag wanneer deze heeft
plaatsgevonden.”
Het voorbeeld dat Berckmans aanhaalt, is
echter nog toekomstmuziek. “De sector is nog
niet klaar voor PLF waarin het managementsysteem zelf ook sturing geeft en bijvoorbeeld
de voergift verhoogt. Technisch wordt het
mogelijk, maar er moet ook vertrouwen zijn.”
Momenteel bevindt PLF zich in een early
warning-fase; afwijkingen worden waargenomen door de techniek, nog voordat de
varkenshouder ze met het blote oog ziet. Maar
hoe worden die data tot waarde gebracht aan
de veehouder?
Frits Top, softwareanalist bij Agrovision,
stelt dat er meer onderzoek nodig is om de
beschikbare data te modelleren. “Je kunt wel
constateren dat er afwijkingen zijn op bijvoorbeeld de voeropname; belangrijker is om
te weten wat die afwijking veroorzaakt. Ligt
de afwijking aan het voer of spelen er andere
zaken? Het is mogelijk om dat in statistische
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modellen te vangen, maar dat vergt nog veel
onderzoek.”

Geen vervanging mens

Op de vraag of PLF ooit de mens volledig gaat
vervangen, antwoordt Berckmans stellig
nee. “Maar een vreemde vraag is het niet.
Dierenartsen en andere dierspecialisten
hebben de ontwikkelingen rondom PLF altijd
wantrouwend benaderd. Ook zij redeneerden
dat de techniek hun plaats in zou nemen. Maar
inmiddels zien ook zij de waarde in van PLF als
managementtool.”
Nienke Dirx, onderzoekster van PLF-techniek
op VIC Sterksel, stelt dat PLF belangrijk kan zijn
voor de huidige situatie in de varkenshouderij.
“Om zorgdieren een individuele behandeling te
geven, is de marge te klein en de beschikbare
arbeid beperkt. Veehouders moeten daarom
zeer gericht kunnen werken.”
Dat betekent echter niet dat PLF voor elke

veehouder is weggelegd. Interesse in techniek
is een vereiste en je moet ook vertrouwen
hebben in de modellen. Top: “Als je de
modellen hun werk laat doen, dan werkt het
optimaal.” Zowel Top als Lague zijn van mening
dat vooral grotere bedrijven in eerste instantie
hun voordeel doen met PLF. Lague: ”Ook
integraties vinden de techniek interessant. Het
geeft hen de mogelijkheid om vergelijkingen
te trekken tussen bedrijven binnen hun
organisatie. Al valt er op veel bedrijven nog wel
het één en ander te verbeteren aan de digitale
infrastructuur. Internet is aanwezig, maar is
vaak traag en slecht beveiligd.”
Dirx stelt dat PLF ook op kleinere schaal
toegepast kan worden. “PLF is eigenlijk een
kapstok waar van alles aanhangt.” Op VIC
Sterksel begeleidt Dirx het PVV-project 'Mijn
Varken', waar de praktische toepasbaarheid van
PLF nader wordt onderzocht. Een onderdeel
daarvan is RFID (Radio Frequenced Identifi

Europa investeert in PLF
De EU heeft een budget van 9,7 miljoen euro
vrijgemaakt ter investering in de ontwikkeling PLF-toepassingen. Het beschikbare
geld wordt besteed in diverse projecten op
verschillende lagen.
Het project BioBusiness richt zich op het
aantonen van het potentieel van PLF.
Industrie en wetenschap werken binnen dit
project samen.
EUPLF richt zich op het integreren van

PLF-technologie op bedrijfsniveau. Door
middel van veldstudies wordt de ontwikkelde technologie gevalideerd. Het is een
samenwerking tussen 20 partners, die is
samengesteld uit producenten en andere
spelers uit de markt.
Het derde deelproject is All-Smart-Pigs
en richt zich op het inpassen van PLFtechnologie op bedrijfsniveau; hoe moet
de technologie op bedrijfsniveau toegepast
worden?
<

”Er is potentieel, maar het staat momenteel
nog in de kinderschoenen.
Wat goed is, zal overblijven.”
cation), een elektronisch oormerk die bij een
big wordt ingebracht en waar informatie over
het dier op vastgelegd kan worden. Dirx: “Ook
dit is een vorm van PLF. Er wordt meer informatie vastgelegd op klein niveau; namelijk het
individuele dier. Met RFID kunnen de prestaties
van een big vanaf geboorte, of eigenlijk al
vanaf de bevruchting waar een big uit ontstaat,
tot aan de slachtlijn vastgelegd worden. Neem
bijvoorbeeld de slachtresultaten; met RFID is
het mogelijk om deze voor iedere individuele
big te herleiden naar de vader en de moeder.
Welke nakomelingen presteren goed en
welke minder? En welke lijnen hebben minder
antibiotica nodig? Het biedt kansen voor het
produceren binnen verschillende concepten.”

Duurzaamheid en dierwelzijn

Berckmans deelt de mening van Dirx. “Elke
vorm van datawisseling is in principe PLF.
Dat kan ook doorheen de hele keten spelen,
maar vraagt wel een inspanning van de
slachterijen. Zij moeten hun infrastructuur
daarop aanpassen. In het verleden verliep dat
niet altijd vlekkeloos. Een chip werd bij een
big ingebracht, maar kon aan de slachtlijn niet
snel teruggevonden worden. Bij een passage
snelheid van 1.000 karkassen per uur is er
echter geen tijd om te zoeken.”

Lague is er wel van overtuigd dat ook slachterijen hun voordeel kunnen doen met PLF.
“De techniek maakt het mogelijk om alles te
monitoren, ook dierwelzijn.” Hij snijdt daarmee
een ander aspect aan, naast het verbeteren van
het economisch rendement van een bedrijf,
namelijk het dierwelzijnsaspect. “Doordat alles
geregistreerd wordt, kan de vleesverwerkende
industrie hun product kwalificeren als duurzaam geproduceerd.” Berckmans valt Lague bij:
“Je kunt bijvoorbeeld ook registreren hoe vaak
een kip op één poot staat, krabt en haar vleugels spreidt, dat een teken van ontspanning is.
Dat is een indicatie voor het dierwelzijn. Met
PLF kun je in principe alle kanten uit. Je kunt
ook inspelen op bijvoorbeeld milieubelasting.
Het is mogelijk om de ammoniakemissie in het
luchtkanaal continu te meten zodat je weet
hoeveel ammoniak er gepaard is gegaan met
de productie van het vlees of het ei. En op het
moment dat de techniek beschikbaar is, dan
gaat de verwerkende industrie vanzelf mee.
Dat zal ook wel moeten, willen we als Europese
varkenshouderij competitief blijven. Het
economisch rendement is het uitgangspunt;
er moet een meerwaarde voor de veehouder
uitkomen.”
Marc van der Lee (Vion) vindt PLF weliswaar
een interessante ontwikkeling, maar vraagt
zich af of PLF daadwerkelijk als verkoop

Het RFID-oornummer is een paspoort van het varken. Een druk op de knop geeft alle gegevens
van het varken.
		

argument gebruikt kan worden. “Het is een
voor de consument vrij technisch iets en
wij betwijfelen of de consument daarin is
geïnteresseerd. De economische argumenten
bij het inkopen van vlees bij de vleesverwerkers
en de retail hebben geen echte relatie met de
oorsprongskenmerken bij het dier, hoogstens
met de oorsprongskenmerken zoals die gerelateerd zijn met de kwaliteitssysteemkenmerken
van de varkenshouder, dus de certificaten
zoals 1, 2 of 3 sterren Beter Leven-kenmerk. En
daarvoor is PLF niet nodig.”

Buitenland voorblijven

Berckmans herhaalt meerdere malen dat PLF
een belangrijk onderdeel is om de rest van de
wereld voor te blijven. Maar ook productie
regio’s als Rusland en Azië tonen interesse voor
de Europese techniek, zo heeft Lague ervaren.
“En in een sneltreinvaart; drie jaar geleden
was er nog geen interesse uit die landen. Vorig
jaar was China een grote klant van Westerse
technologie en kwam onze grootste klant uit
Rusland.” Toch denkt Berckmans niet dat deze
landen in de nabije toekomst grootschalig
PLF gaan toepassen. “Hun infrastructuur is er
nog niet op ingesteld. Er is niet overal internet
beschikbaar en het niveau van de ondernemers
is niet toereikend om de beschikbare gegevens
op een juiste manier te interpreteren.”
Berckmans verwacht dat er binnen Europa op
korte termijn grote stappen gezet worden in
de ontwikkeling van PLF. “Ik weet zeker dat
we binnen vijf jaar in een vleeskuikensstal
van 50.000 dieren aan individuele voer en
gewichtsbepaling doen gecombineerd met een
sturing waarbij de voergift automatisch wordt
aangepast bij geconstateerde afwijkingen aan
de groeicurve.” Dirx denkt dat hier ook voor de
varkenshouderij legio mogelijkheden liggen.
“Hiervoor hebben we betrouwbare technieken
nodig waarmee de varkenshouder uit de
voeten kan op zijn bedrijf”, stelt Dirx voor.
“Met het project ‘Mijn Varken’ wordt daaraan
gewerkt, samen met het bedrijfsleven.” Top is
wat gereserveerder: ”Er is potentieel, maar het
staat momenteel nog in de kinderschoenen.
Wat goed is, zal overblijven.”
Lague voorspelt dat binnen zeven jaar
50 procent van de Europese bedrijven een
vorm van PLF op zijn bedrijf zal toepassen. “En
uiteindelijk komen we tot een managementsysteem waarin data van weeg-, voer-, en
klimaatinstallaties gecombineerd worden met
slachtgegevens en conditiegegevens van een
dier.” “Maar eigenlijk is PLF nooit af; er valt altijd
iets aan toe te voegen”, besluit Berckmans. <
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