
 

 

 
 

  

 

Cloudfarms werkt samen met SUISAG om een innovatieve app te 

lanceren waarmee varkens van geboorte tot verwerking kunnen 

worden getrackt 

▪ Een "varkenspaspoort" voor eenvoudige en betrouwbare registratie van 

individuele dieren direct in de stal 

▪ Dieren tracken en sorteren binnen de leveringsketen  

▪ Verbeterd operationeel beheer, individuele dierenzorg, voedselveiligheid en 

transparantie voor de consument 

Samen met SUISAG, de servicepartner voor Zwitserse varkensproducenten en 

internationale geneticaklanten, introduceert Cloudfarms speciaal voor varkensproducenten 

een innovatieve app van haar bestaande productiebeheerssysteem. Met het 

"varkenspaspoort" kunnen fokkerijen, productiebedrijven en verwerkers productiegegevens 

van elk varken analyseren van de geboorte tot de verwerking van het dier. De 

geregistreerde verwerkingsgegevens bevatten informatie over de genealogie, 

voerconsumptie en gezondheid van het varken. Een elektronisch oormerk dat verbonden 

is met de Cloudfarms Mobile App zorgt voor snelle, betrouwbare en eenvoudige 

gegevensinvoer voor ieder varken direct in de stal. De individuele dierengegevens zijn in 

real-time rapporten beschikbaar via de internetapp van Cloudfarms. 

In samenwerking met SUISAG zijn de eerste Zwitserse en Duitse varkensproducenten al 

begonnen met het testen van de innovatieve software tijdens hun dagelijkse activiteiten. 

Daarbij is de Cloudfarms Mobile App geïntegreerd in SuisDataManager, de bestaande 

rapporteringsoplossing van SUISAG die alom wordt gebruikt door Zwitserse 

varkenshouders. Als onderdeel van de testfase zal de app verder worden afgestemd op de 

specifieke behoeften van de varkensproducenten. In een volgende fase zal SUISAG de 

Cloudfarms Mobile App samen met de SuisDataManager beschikbaar stellen aan alle 
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geïnteresseerde varkensproducenten in Zwitserland en Duitsland.  

"Tot nog toe was individuele tracking alleen gebruikelijk bij gespecialiseerde fokkerijen 

aangezien varkens op productieboerderijen gewoonlijk worden beheerd in kuddeverband 

en niet als individuen. Nu ontvangt ieder dier een digitaal "paspoort" dat binnen de hele 

leveringsketen van pas komt" – aldus Jens Toppenberg, Managementdirecteur van 

Cloudfarms. "Het zorgen voor betere traceerbaarheid, transparantie en precisie en 

individueel beheer van varkens is essentieel om het hoofd te kunnen bieden aan de grootste 

uitdagingen in de varkenindustrie zoals voedselveiligheid, efficiënte en duurzame productie 

en volledige transparantie voor de consument."  

In combinatie met het bestaande Field-to-Fork Traceability Platform (Veld-tot-Vork-

Traceerplatform) van Cloudfarms stelt het "varkenspaspoort" integrators, 

varkensproducenten, voedselmolens en verwerkers in staat om toegevoegde waarde te 

creëren binnen de leveringsketen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld individuele varkens tracken 

en sorteren volgens de ouderlijn of het type geconsumeerd voer. Op die manier ondersteunt 

Cloudfarms de industrie door te voldoen aan de toenemende vraag naar veilig en voedzaam 

eten tegen betaalbare prijzen, terwijl operationeel beheer wordt gestroomlijnd en de milieu-

impact daalt.  

 

Over Cloudfarms 

Cloudfarms helpt de varkensindustrie te digitaliseren. Als modern technologiebedrijf ondersteunen 

wij integrators, varkensboerderijen en bedrijven binnen de hele varkensproductieketen bij het veilig, 

eenvoudig en doelmatig beheren van gegevens. Cloudfarms heeft klanten in meer dan 40 landen 

wereldwijd. Tot onze klanten behoren leidende varkensproducenten van vele markten. Onze 

serviceportfolio omvat oplossingen voor productiebeheer, traceerbaarheid van de leveringsketen, 

duurzaamheid en teeltnauwkeurigheid. Cloudfarms is een dochteronderneming van BASF Group.                       

Kijk voor meer informatie over Cloudfarms op: https://en.cloudfarms.com/ 

 

Over SUISAG 

SUISAG is een innovatief en waardegericht bedrijf voor Zwitserse varkensproducenten en 

internationale geneticaklanten. Met rond de 100 werknemers op verschillende landelijke en 

internationale locaties is het bedrijf een marktleider in genetica, gezondheidsprogramma's en 

dienstverlening.                                                                    

Kijk voor meer informatie over SUISAG op: https://www.suisag.ch/ 


