
De toekomst van de veehouderij start vandaag! 

iFarming 

Bart Aerts 

Area Sales Manager Fancom 



Fancom’s ambitie 

• De wereldbevolking groeit naar 

9 miljard mensen in 2050 

• Intensivering is de enig 

haalbare optie is om voldoende 

vlees en eieren te produceren 

• Dit mag niet ten koste gaan van 

dierwelzijn, efficiency of milieu 

 



De boer wordt steeds meer manager 

• Terwijl de bevolking groeit, daalt het aantal boeren 

• Boer krijgt de zorg over steeds grotere aantallen dieren 

 



Totale stalautomatisering maakt dat mogelijk 



Trends voor de komende 5 jaar 

Zelf-lerend    gemakkelijk te begrijpen      verbonden 

            intelligent                           grafisch     



Sensor trends 

                                  klein                verbonden            realtime 

 

 

 

 

 

 

Internet of things          draagbaar                          draadloos 



Electronic actuators trends 

                                                     sensors 

                                         

                                                    verbonden 

 

 

 

 

robotics               drones 

                     transport 



Management software trends 

                                                                          analyseren 

 

                                   centraal 

 

 

        big data                                         voorspellen 



Wat betekent dit voor onze producten? 

• Nieuwe sensortechnieken maken een diervriendelijke productie 

mogelijk 

– Het dier vertelt ons hoe het zich voelt 

– We grijpen alleen in als het anders loopt dan gepland 



Voorbeeld cameratechniek 

• Vraagt u zich wel eens af wat 

uw vleeskuikens doen als u niet 

in de stal bent? 

 



eYeNamic gedragsmonitor 

• Permanent inzicht in het gedrag van vleeskuikens 

• Welzijnsinformatie over activiteit en verdeling 

• Vroegtijdig inspelen op afwijkingen in het gedrag 



Voorbeeld Geluidstechniek 

• Zou u ook graag twee weken 

eerder willen weten als er 

luchtwegproblemen in uw stal 

optreden? 



PCM hoestmonitor voor vleesvarkens 

• Automatische geluidsanalyse van het hoestgedrag in een 

varkensafdeling 

– Vroegtijdige waarschuwing bij luchtwegaandoeningen, tot 2 

weken eerder 

– Vermindert antibioticagebruik 

– Gezondere dieren 

– Betere groei 

 



Voorbeeld informatie technologie 

• Hoe houdt u de dagelijkse controle over uw bedrijf? 



Infinia Informatiemanagementsysteem 

• Any place, any time, any device! 

– Met Infinia staat u 24 uur per 

dag in verbinding met uw 

stallen, ook als u onderweg 

bent.  

– Het systeem geeft u de 

informatie die u nodig hebt om 

beter managementbeslissingen 

te kunnen nemen 



Fancom is klaar voor de toekomst 


