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AAN DE SLAG MET INNOVATIE

Gedragingen van pluimvee
automatisch monitoren
Kun je data verzamelen en inzetten om op een gestructureerde manier het gedrag van pluimvee in kaart te brengen,
waardoor je een objectieve standaard krijgt om gedrag waar
te nemen? Dat is de vraag waar GD, in opdracht van AVINED,
samen met de Gasfabriek uit Deventer het afgelopen jaar
mee aan de slag is gegaan.
GD-pluimveedierenarts Willem Dekkers is betrokken bij dit
onderzoek. “Iedereen die met dieren werkt, let bewust of

onbewust op het gedrag van de dieren. Het moeilijke is dat
iedereen hier anders naar kijkt: een oordeel over gedragingen en bewegingen is altijd subjectief. We vroegen ons af
hoe je een standaardisatie kunt krijgen, zodat iedereen
dezelfde punten monitort. Je kunt dan in de stal gaan zitten
en bijvoorbeeld tellen hoe vaak een kip drinkt, zich poetst
of een stofbad neemt. Of je gaat aan de slag met technologie en innovatie, dat is wat we samen met de Gasfabriek
hebben gedaan.”
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Han de With, Jan Vijfhuizen (links) en
GD-pluimveedierenartsen Teun Fabri en
Willem Dekkers (rechts) brainstormen over
innovatieve onderzoeken

Han de With van de Gasfabriek begeleidt twee onderzoeken bij
GD op het raakvlak van diergezondheid en technologie. Een
onderzoek met sensoren om omgevingsdata zoals temperatuur,
luchtdruk en -vochtigheid automatisch te registreren in onze
eigen dierverblijven. De samenwerking verloopt soepel en de
resultaten zijn goed. Na dit eerste succesvolle onderzoek kwam
het idee om te kijken of je gedrag van pluimvee kunt monitoren
met behulp van camerabeelden. Een team van GD-specialisten
en de Gasfabriek zetten dit nieuwe onderzoek op.

zijn we naar de Gasfabriek gegaan en zij zijn ermee aan de slag
gegaan”, vertelt Willem. Han vult aan: “We hebben nagedacht
over hoe je deze gedragingen kunt detecteren om zo vast te
stellen wat de kippen doen. We kozen ervoor om videobeelden
te gebruiken. In het onderzoekscentrum van GD hebben we een
camera opgehangen die de kippen detecteert. Door een cirkel
om de kippen heen te trekken, net als ze op televisie bij voetbalspelers doen om te zien hoeveel een speler heeft gelopen,
konden we de dieren volgen en gedrag monitoren.”

Lijst van gedragingen
“Wat kan een kip allemaal doen op een dag? Daar hebben we
een lijst van gemaakt, denk dan aan stil zitten, op de grond
pikken, krabben, strekken, poetsen of stofbaden. Met deze lijst

Van elk type gedrag zijn filmpjes gemaakt, die door medewerkers van GD zijn gelabeld met de activiteit die het dier op dat
moment doet. Een hele klus, want er zijn inmiddels duizenden
filmpjes de revue gepasseerd.

Tussen nu en het
daadwerkelijk in kunnen
zetten in de pluimveesector
zit nog veel onderzoek onder
diverse groepen pluimvee.
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Samenwerken
De samenwerking met de
Gasfabriek ontstond ruim een jaar
geleden. De Gasfabriek is een
business innovatiecentrum en zet
nieuwe technologieën en businessmodellen in om bedrijven te
ondersteunen bij het innoveren.
De eerste twee onderzoeken die
GD en de Gasfabriek hebben
gedaan zijn veelbelovend. Op dit
moment wordt gekeken hoe het
onderzoek kan worden voortgezet.
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“Wat kan een kip allemaal
doen op een dag?
Daar hebben we een lijst
van gemaakt.”
Van elk type gelabeld gedrag is een graphics interchange format
(GIF) gemaakt, een paar seconden videobeeld. Op deze manier
kan een algoritme worden gemaakt, een soort formule die in een
camera wordt geprogrammeerd, zodat gedrag wordt gezien door
de camera. Willem: “Als we dat doen, neemt iedereen hetzelfde
waar en ben je niet meer afhankelijk van de subjectieve waarneming van mensen. Wij mensen vinden altijd van alles rond dierenwelzijn, maar een dier kan zelf het beste laten zien hoe het
met hem gaat. Gedragen kippen zich anders als je kooiverrijking
aanbiedt? Welke invloed heeft daglicht op het gedrag? Je hebt
een systeem nodig dat objectief kijkt naar de dieren zelf.”
Wat kun je met data?
Het onderzoek staat in de kinderschoenen, maar in het buitenland wordt al veel meer gewerkt met dit soort data. Han: “Wij
zijn bij de Gasfabriek van mening dat data kunnen helpen bij
bedrijfsvoering. Zo zijn er al voorbeelden van imkers die dit
gebruiken op het moment dat een hoornaar bij de bijenkorf
komt. De imker kan dan snel ingrijpen en voorkomen dat zijn
bijenvolk sterft. Of dat je aan de hand van geluidsfragmenten
hoort dat dieren hoesten, zodat je luchtweginfecties eerder kunt
detecteren en aanpakken. Op basis van objectieve kennis kun je
dan beslissingen nemen.”
Kansen zien Willem en Han zeker. Willem: “Als je een signaal
krijgt dat er iets afwijkends is een koppel, kun je kijken of er
wat mis is in de stal. Bijvoorbeeld als je via een app een mel-

ding krijgt dat de kippen veel minder poetsen en meer stilzitten dan normaal. Hoe mooi als je dat dan weet voordat er problemen komen?”
De toekomst
Han vergelijkt de ontwikkeling met een zelfrijdende Tesla.
“Voordat die geschikt is om veilig op de weg te rijden ben je
jaren aan onderzoek verder. Je blijft sowieso altijd verbeteren
en verder onderzoeken. Dat moet ook, want in deze wereld
staat het nooit stil. Het is altijd belangrijk om te blijven optimaliseren en kansen te zoeken.”
Han en Willem besluiten: “We zijn pas net gestart, maar het
biedt veel mogelijkheden voor de toekomst. We hebben nu de
eerste stappen gezet en weten hoe het moet. Nu kijken we
hoe we het verder kunnen verbeteren en wat we allemaal willen onderzoeken en wie dat dan gaat doen. Tussen nu en het
daadwerkelijk in kunnen zetten in de pluimveesector, zit nog
veel onderzoek. Onder diverse groepen pluimvee, van verschillende leeftijden. Maar ook verschillende omstandigheden en
soorten bedrijven en stalinrichtingen. Je kunt er enorm veel
mee bereiken.”
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