Het Europese project
ClearFarm heeft tot doel
de nieuwe technologische
mogelijkheden te
benutten om het
dierenwelzijn in de
gehele productieketen
te verhogen. Het zal
bijdragen aan een betere
duurzame productie van
varkens en melkvee, de
twee veeteeltsystemen
met meer productie in
Europa.
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Een platform om het
dierenwelzijn in de varkens- en
melkveehouderij te monitoren

Innovatieve benadering om alle
belanghebbenden te betrekken

148.191.000
varkensin Europa

22.904.000
melkkoeien in Europa

€4.124.000

voor de markt van de technologie voor precisielandbouw (PLF) in 2024

Gemakkelijk
te begrijpen
gegevens voor
boeren en
consumenten
ClearFarm ontwikkelt en valideert een
platform dat gegevens van verschillende
sensoren voor dierenwelzijn zal verzamelen
en de verwerkte informatie zal aanbieden
aan veehouders en consumenten om hen
te helpen bij hun besluitvorming.
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Economische indicatoren,
milieu, gezondheid en welzijn

Consumenten, producenten, toezichthouders, beleidsmakers en anderen
zijn vanaf het begin betrokken bij het ontwerp van het ClearFarm platform. Door
middel van Design Thinking-methodologieën wil het project alle relevante factoren
samenbrengen, zodat hun behoeften, ideeën en gevoeligheden volledig worden
vertegenwoordigd, en ervoor zorgen dat de nieuw ontwikkelde technologische
oplossing in hun behoeften past.

Strategieën en
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Inzicht in welzijn en
dierengedrag
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Innovatieve benaderingen in verschillende
stadia van het productiesysteem
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