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Voor een aantal nieuwe onderzoeksprojecten 
zoekt het Instituut voor landbouw- en 
Visserijonderzoek in Melle/Merelbeke 

melkveebedrijven, tuinbouwbedrijven, 
thuisverwerkers, pluimvee- en 
varkenshouders, constructeurs, 
boomkwekers, …

Meten is weten

Doe Mee aan onderzoek van iLVo 

Uw VeLDgewassen Laten opVoLgen 
Met Drone technoLogie? 

ILVO zoekt geïnteresseerde akkerbouwers om 
experimentele luchtopnames te laten maken 
van de gewassen (ook ruwvoedergewassen) 
met een hyperspectrale camera op een 
onbemand vliegtuigje. De agrotechnici, 
beeldverwerkers en plantendokters willen 
een intelligent systeem uitbouwen om 
preciezer en sneller te weten of de planten 
te maken krijgen met een bepaalde ziekte, 
een plaatselijk ongunstige vochtstatus, een 
bepaald N-gehalte, en vooral om daar gepast 
op te reageren. 

Precisielandbouw 2.0 dus: de juiste reactie 
kunnen geven op het juiste moment en op 
de juiste vierkante meter gewas, met meer 
opbrengst tot gevolg en minder overbodige 
input. 

Meer informatie of lid worden van de 
gebruikersgroep van het onderzoeksproject 
I-sense? 

Koen.Mertens@ilvo.vlaanderen.be 
T 09 272 28 21

Methaan oMLaag en stikstof 
efficiënter bij het VoeDeren Van 
MeLkVee 

Voor de tweede fase van het onderzoeks-
project ‘SMART melken’ nodigt ILVO 
enthousiaste melkveehouders uit om op het 
eigen bedrijf te evalueren of nieuwe, goed 
uitgeteste voederstrategieën inderdaad winst 
opleveren. Het gaat om voederstrategieën die 
op de ILVO proefboerderij zowel economisch 
als ecologisch hoog scoren, met duidelijk 
betere stikstofefficiëntie en/of een verlaagde 
emissie van methaan, en met minstens 
evenveel melk. 

Wilt u als melkveehouder bij de 
gebruikersgroep van dit onderzoek horen, 
of zelfs de dubbelcheck doen voor de 
voederstrategieën van de toekomst? 
 
Leen.Vandaele@ilvo.vlaanderen.be  
T 09 272 26 26

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. Van Gansberghelaan 92

9820 Merelbeke - België
T +32 (0)9 272 25 00
F +32 (0)9 272 25 01

ilvo@ilvo.vlaanderen.be
www.ilvo.vlaanderen.be

antibioticaresten en bacteriën in 
(Verwerkte) VarkensMest en in De 
boDeM 

ILVO wil graag samenwerken met 
varkenshouders die ofwel bedrijfseigen 
varkensmest uitrijden, ofwel een eigen 
mestverwerkingssysteem runnen. Het 
onderzoek is gericht op een sanitaire kwestie: 
hoe (lang) blijven antibiotica stabiel als ze het 
dier verlaten hebben en hoe lang overleven 
bepaalde in de mest aanwezige bacteriën in 
de bodem na het uitrijden van mest? Ook de 
invloed van het mestverwerkingsproces op de 
stabiliteit van antibiotica wordt bestudeerd. 

Varkenshouders die genoodzaakt zijn om 
antibiotica te gebruiken én varkenshouders die 
slechts weinig of geen antibiotica gebruiken, 
kunnen met gegarandeerde anonimiteit 
meewerken en dit door ILVO toe te laten om 
stalen te nemen.   

Geertrui.Rasschaert@ilvo.vlaanderen.be 
T 09 272 30 89 

brUto saLDo op gesLoten Varkens-
beDrijVen anaLyseren en Verbeteren

Voor de Vlaamse varkensbedrijven heeft ILVO 
een praktisch rekenmodel ineengestoken 
die bedrijfsprestaties analyseert. Het heet 
Pigs2win. Om de berekening nog te verfijnen 
nodigt ILVO u uit om, als kritische tester, 
de cijfers van uw eigen varkensbedrijf in te 
brengen. Dat kan van thuis uit, gratis, door de 
veilige applicatie te downloaden op 
www.remiweb.be. Ook de handleiding kunt u 
gewoon downloaden. Privacy is gewaarborgd. 
Pigs2win bekijkt in welke economische positie 
uw bedrijf zit ten opzichte van vergelijkbare 

varkensbedrijven. De tool kan ook hypotheses 
berekenen: welk economisch effect zou u 
bereiken als u iets hoger zou scoren op één 
of meerdere kengetal(len) die u zelf kiest in 
het systeem. Zo concludeert u zelf of het 
voor het bedrijf beter is om bv. eerst op 
voederconversie te werken, of op minder 
biggensterfte, of op vruchtbaarheid, of op 
nog iets anders. Help uzelf en ILVO met uw 
opmerkingen en suggesties over Pigs2win. 

jef.vanmeensel@ilvo.vlaanderen.be 
T 09 272 23 59

Meten is weten

Doe Mee aan onderzoek van iLVo 

Lees snel deze folder en neem contact op.  

Confidentialiteit bij samenwerkingen met de 
ILVO-onderzoeker? Uiteraard, en schriftelijk 
bevestigd! 

Gevestigd in Vlaanderen, 
of Vlaams bedrijf net over de grens? 
U moeten we hebben! 



kreUpeLe koeien en zeUgen 
VoorkoMen is geLD VerDienen 

De ILVO-sensorloopband die de stap van een 
melkkoe analyseert, zit in de eindfase van 
zijn ontwikkeling. Via het stappenpatroon 
berekent de computer dagelijks van elke koe 
of er opkomende been- en klauwproblemen 
zijn. Waar kan het nog beter, praktischer, 
economischer? Hoeveel melkproductieverlies 
en hoeveel manke koeien worden er in de 
praktijk voorkomen met de loopband? Om 
deze vragen te beantwoorden wil ILVO testen 
doen op gewone melkveebedrijven. Misschien 
op uw melkveebedrijf? 

Neemt u contact met de ILVO-ingenieurs? 
Ook voor de detectie van beginnende 
pootproblemen bij zeugen in 
groepshuisvesting is er op het ILVO een 
automatisch drukmetend vloerelement in 
opbouw. Innovatieve zeugenhouders en 
vleesvarkenshouders die samen met een 
onderzoeksteam willen sleutelen aan preventie 
en een langere leefbaarheid van het dier zijn 
meer dan welkom.  

Annelies.Vannuffel@ilvo.vlaanderen.be 
T 09 272 27 56 

booMkwekers, tUin- en LanDboUwers 
aLert Voor DreigenDe pLagen 

ILVO werkt regelmatig samen met sierteelt- en 
tuinbouwbedrijven om te kijken in welke mate 
bepaalde insecten, bacteriën en schimmels 
in de teelt aanwezig zijn. De telers doen 
in veel gevallen zelf de waarnemingen. Op 
sommige schadelijke organismen wordt heel 
grondig gestudeerd, om uiteindelijk een 
werkbare strategie te vinden om het bedreigde 
gewas te beschermen. U kan momenteel 
instappen in vier insectenprojecten: rond de 
maïswortelboorder in maïs, rond de Aziatische 
boktor Anoplophora in bomen en houtig 

materiaal, rond de boktor Monochamus 
in dennenbomen en rond de Aziatische 
fruitvlieg Drosophila in onrijp fruit. De 
ILVO-plantenbacteriologen nodigen u uit om 
‘onverklaarbare’ symptomen van uitdroging en 
bladbrand in houtige planten te melden, in het 
kader van een mogelijk nieuwe bacterieziekte. 
 
Martine.Maes@ilvo.vlaanderen.be  
T 09 272 24 74

probLeMshooting in De 
zUiVeLVerwerking, VoeDseLbewaring, 
VLeesbereiDingen en VeeL Meer

ILVO en Flanders’FOOD bouwden het 
‘Rijkszuivelstation’ in Melle om tot 
een algemene pilootfabriek voor alle 
voedingsproducerende bedrijven: de Food 
Pilot op ILVO. Meer dan 50 semi-industriële 
toestellen (UHT, autoclaaf, persen, bakken, 
roken, verpoederen….), een professioneel 
smaakpanel, een team microbiologen, 
voedingstechnologen en bio-ingenieurs staan 
ter beschikking van elke individuele Vlaamse 
voedingsKMO en thuisverwerker. 

Experimenteert u met een nieuw 
proces, een ingrediënt, een textuur, een 
temperatuur? Hebt u een subliem idee of een 
concreet technisch probleem? Kom langs. 
Confidentialiteit is onze tweede naam. 
   
Katleen.Coudijzer@ilvo.vlaanderen.be 
T 09 272 30 19 

probaat reinigen Van staLLen 
(pLUiMVee, Varkens, MeLkVee) Voor 
een Lagere ziekteDrUk

De hoeveelheid kiemen die overblijven in een 
proper gemaakte stal verschilt naargelang 
de gebruikte reiniging en ontsmetting. De 
onderzoeksspecialisten van stalhygiëne 
zijn op dit moment de reinigings- en 
ontsmettingsprotocollen op grotere schaal aan 
het testen en bijsturen (hoe doe je het best en 
wat is duurzaam?). 
Als u kandidaat bent om mee te werken, 
kan u uw stallen tijdens en na de 
reinigingsprocedure kosteloos en anoniem 

laten checken op resthaarden van Salmonella, 
E. coli en MRSA. U helpt er uw eigen bedrijf 
en dat van de collega’s mee vooruit doordat 
de adviezen over hygiënemanagement beter 
onderbouwd raken.

Koen.Dereu@ilvo.vlaanderen.be  
T 09 272 30 43 

frUitteeLtbeDrijVen Verbeteren eigen 
beDrijfsVoering Via sLiM LeeroVerLeg 

In eerdere onderzoeksprojecten hebben de 
socio-economische wetenschappers van ILVO 
een aanpak op punt gesteld om bedrijven 
uit een bepaalde sector in groep te laten 
evolueren naar meer duurzaamheid en 
bedrijfsgezondheid. Binnenkort start er een 
groep in de fruitteelt. Samen met andere 
fruittelers kunt u op een begeleide en heldere 
manier ideeën en ervaringen uitwisselen rond 
energiebesparing, waterverbruik, omgaan 
met wandelaars, hoeveverkoop en nog veel 
meer. Van elk participerend bedrijf wordt 

er een bedrijfsscan gemaakt. En dan komen 
de bedrijfsleiders, lerend van elkaar als 
ervaringsdeskundigen, tot nieuwe inzichten 
en verbetertrajecten rond de aangeboden 
thema’s. Doe mee!

Ine.coteur@ilvo.vlaanderen.be  
T 09 272 23 79

Van DagDageLijkse boerenpraktijk 
naar VerstanDig geaUtoMatiseerD 
VentiLatiesysteeM 

Dat degelijke ventilatietechnieken in een 
veestal impact hebben op de gezondheid 
van de dieren en de boer, maar ook op 
stalemissies van bv. ammoniak en geur, dat 
is bekend. De effecten meten en aansturen 
is nog een andere paar mouwen, want het 
stalklimaat voortdurend regelen in een 
natuurlijk geventileerde rundveestal is echt 
complex. Hebt u als veehouder (melkvee 
en vleesvee) op dit moment een stal met 
ofwel een manueel ofwel een automatisch 

gecontroleerd natuurlijk ventilatiesysteem? 
Wilt u uw persoonlijke positieve of negatieve 
ervaringen delen met een ILVO-onderzoeker? 
Of wilt u meedenken over innoverende 
oplossingen rond ventilatietechniek? Wij 
werken in verschillende stappen aan betere 
technieken voor een optimale luchtkwaliteit 
in en rond stallen, vertrekkend vanuit uw 
praktijkobservaties.
 
philippe.vanoverbeke@ilvo.vlaanderen.be 
T 09 272 28 14 


