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Arvesta:
- Nieuwe structuur en strategie
- De rol van Arvesta in de landbouw van de 

toekomst: Concrete projecten en acties





ARVESTA … wie zijn wij?

Agri & Horticulture Retail

BU’s

Merken

~1900 werknemers

~250 winkelpunten

Opgericht in 1901 Omzet 1,4 miljard EUR

Maakt deel uit van MRBB groep Marktleider in België
Info

ARVESTA is een grote speler met 100% Belgisch kapitaal en volledig lokale beslissingsbevoegdheid

Animal Nutrition

Omzet
verdeling 50% 35% 15%



De kracht van een containerschip, de snelheid van speedboten 



De kracht van een containerschip, de snelheid van speedboten 

Snelheid van 
speedboten 
= Business Units

Kracht van een 
containership 
= Arvesta 



Betere benutting van de kracht en kennis van de groep om onze Land- en 
tuinbouwers en onze organisatie te  klaar te stomen voor de toekomst

Boeren-
rendement

CRM 1 + 1 = 3 Productie 
optimalisatie

Shared 
Service 
Center

Service &
KwaliteitInnovatieKen 

je klant

Kracht van 
de groep

Beter 
bedienen

Klant 
centraal

Indirect 
procurement
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BU Agri & Horti: Specialist in zaden- en pootgoed, plantenvoeding en 
plantenbescherming 

Zaden en plantaardappelen

PlantenvoedingBio-energie

Tuinbouw

Plantenbescherming 

Wallonië en Noord-Frankrijk

▪ 17 sterke merken/teams 
▪ 500 mio euro omzet
▪ 450 ervaren medewerkers
▪ Meer dan 120 technische experten in het 

veld 
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Digital Farming: De visie en rol van Arvesta

Van een productspecialisatie naar teeltspecialisatie: Nieuwe concepten
2
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Innovatie & Duurzame Landbouw: Producten en Advies
1



Innovatie & Duurzame Landbouw: Producten en Advies
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Servagri, expert in pootgoed

❏ Aanbod van hoogkwalitatief pootgoed
❏ Selectie van sterke rassen dmv lange termijn samenwerking met kwekers
❏ Advies en opvolging van de teelt vanaf het veld tem de oogst en bewaring
❏ Sterke focus op lange termijn samenwerking met klanten



onafhankelijke partner voor alle stakeholders in de markt

Handelaars

Industrie & verpakkers

Telers

Kwekers & 
Handelshuizen

Telers



Plantenvoeding voor een rendabele én duurzame aardappelteelt

Onderzoek en toepassingen diverse exclusieve innovatieve bladvoedingen

Haspargit® is de merknaam van een uniek assortiment meststoffen door  
Pomagro NV geproduceerd

met bijproducten van de suikerindustrie = prachtig voorbeeld van circulaire 
economie
❏ 100% Belgisch product 
❏ Sterke reputatie in de professionele aardappelteelt: Verbetert kwaliteit en 

opbrengst 



Plantenvoeding voor een rendabele én duurzame aardappelteelt

Continue verbetering van product en formules dankzij doorgedreven eigen R&D

❏ Kalium verhoogt zowel de opbrengst als de kwaliteit. 

❏ Vochtige poedermeststof             Betere opneembaarheid t.ov. gegranuleerde meststoffen 

❏ Haspargit is beschikbaar in specifieke formules voor ieder gewas. Voor aardappelen en groenten 
bijvoorbeeld chloorarme formules

❏ Formules beschikbaar voor de biologische landbouw

❏ Actiever bodemleven en een verbetering van de zuurtegraad (pH)  



Gewasbescherming: Onze meer dan 100 Experts in the field
… helpen de landbouwers oplossingen te zoeken voor de grote uitdagingen (van de toekomst) 

“ Vanaf 2001 tot vandaag zijn al meer dan 600 werkzame stoffen teruggetrokken 
….  en tendens gaat maar steeds verder en verder “

“Er verdwijnen 4 keer zo snel middelen                                                                                       
en toepassingen dan dat we nieuwe middelen                                                                       

geregistreerd krijgen “



Van een productspecialisatie naar teeltspecialisatie: Nieuwe concepten
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Nood aan een ‘geïntegreerde’ aanpak en concept: 
Voorbeeld: aardappelteelt

❏ Vraag en areaal aardappelen zijn sterk toegenomen (ook heel wat nieuwe telers)

❏ Industrie vraagt homogene kwaliteit en verwerkbaarheid voor de verschillende toepassingen

❏ Kwaliteitsproblemen hebben belangrijke consequenties voor stakeholders en financiële impact!

❏ Combinatie ras en teelttechniek is bepalend voor kwaliteit: belangrijke factoren

❏ bodemtype & gewasrotatie

❏ bemesting: meten is weten!

❏ gewasbescherming

❏ oogst & bewaring



Uniek: advies en productassortiment in de volledige cyclus: 1+1=3 

Volledige teeltcyclus: 
advies van planten tot oogsten en bewaren

Pootgoed Meststoffen PBM Machines

Technische cel aardappelteelt

▪ Samenbrengen technische 

expertise: Combinatie 

specialisatie en visie

▪ Opzetten van geïntegreerde 

teeltconcepten.

▪ Gericht advies op maat van 

elk bedrijf.

Strategie technische cel



Bundeling van Expertise: 1+1=3

❏ een geslaagde teelt begint bij hoogkwalitatief pootgoed: veel aandacht voor de kwaliteit van 

pootgoed vanaf de teelt tem de levering aan de klant

❏ elk ras heeft een handleiding! Kwaliteitsproblemen met het eindproduct vinden vaak een oorzaak 

in de teeltcyclus

❏ onderzoek: proefopzet combinatie rassen en bemesting

❏ toekomstgericht: inzetten op een duurzame teelt door gebruik van tolerante rassen

❏ lange termijn: verzekering van aanbod 

❏ Experts in the field! een sterk team voor duurzame resultaten



Nieuwe serviceconcept sinds 2018:



● Traditioneel: Op basis van Chloorprofam (CIPC)
Onder druk + Nadeel: residu’s problematisch voor andere gewassen die in dezelfde loods  

● Ook duurzamere alternatieven: 1,4-Sight,  Biox-M
● Behandelingen door onze eigen specialisten met gecertificeerde opleiding 
● Voordelen fogtoepassing:

○ Beperkt risico op schilbrand
○ Goede verdeling van het product
○ Eenvoudige bijsturing tijdens de bewaring
○ Toepassing wordt uitgevoerd door specialisten
○ Opvolging door teeltspecialisten

● Verschillende toestellen per product:  geen risico op crossbesmetting + ideale verdeling product

Nieuwe serviceconcept sinds 2018: Smartfogging



Drones vs. satellites

Drones in de selectie 
van zaaigraan

2
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Teeltcoach app1

Agro management 
systems

5

Bodemsensoren4



Teeltcoach app1



Teeltcoach 
app



Drones voor selectie van de meest geschikte zaaigranen voor de 
Belgische landbouw

Orthomosaic DEM NDVI

Crop height Crop count Crop cover

3D-pictures 

2



Hoe heeft Arvesta al gebruik gemaakt van drones3

Plan Vlieg

Gedetailleerd advies

Vereenvoudigd advies



Tests met drones en satellietbeelden: Drones

Professioneel/Commercieel Recreatief

• Inspectie van het veld

• Variabele bemesting
• Variabel gebruik van PBM 

(Loofdoding)
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Tests met drones en satellietbeelden: Satelliet

NadelenVoordelen 

04-08-201822-07-2018 01-09-2018

▪ Niet altijd accurate beelden
– Wolken
– andere satellieten

▪ Data moeten verwerkt worden

▪ Gratis
▪ Resolutie 10 x 10 m
▪ Elke 3 tot 5 dagen nieuwe beelden
▪ Toepassingen precisielandbouw

– Variabele fertigatie
– Variabele PBM behandelingen
– Opbrengstraming

3



Tests met bodemscanners

Veris Elektromagnetisch Passieve gammastraling

4



Testen van Agro management systemen5



Grote uitdagingen in verdere uitrol Digital
Stronger together Arvesta: Nieuwe approach is noodzakelijk (Kosten en FTE)

Fullserviceprovider
van de Belgische boeren en tuinders

door focus, simplificatie en specialisatie

Bescherming 
en uitbreiding

van land- en tuinbouw

Optimalisering 
en uitbreiding

van dierenvoeding

Ontwikkeling van 
leiderschapspotentieel

en -ingesteldheid

Verbetering 
van efficiëntie binnen 

groep

Eén bedrijfsorganisatie & cultuur

Internationale 
uitbreiding

Bedrijfsoplossingen 

Versterking van 
retailgroep

Producten en 
oplossingen

Digitale 
platformen

Kennis
en analyses

Diensten

Herkauwmeters

Stappentellers

'My John Deere'

'John Deere remote'

MGS

Geboortemelder Verticale landbouw

HarvestLab 3000

Weerstations

Hermoo app
Teeltcoach app

RTK-GPS

Sectiecontrole

Opbrengstmeting

DataHub voor 
Agrifood

NIR ruwvoer analyse NIR sensor hakselaar

Agro Management Systemen



Sensors voor 

data captatie

Digital: Hoe kunnen we onze klant verder ondersteunen?

Sensors voor 

data captatie

Verwerken en analyse 

van data

Duurzame verbetering 

van opbrengst, kwaliteit 

en efficiëntie voor onze 

landbouwers en industrie

- Gebruiksvriendelijk

- Toegevoegde waarde

- 1 platform?

Database Arvesta

(Mogelijke) 

Partnerships

Steeds verder optimaliseren 
van product en advies!



Bedankt!


