
Sencrop



Sencrop in cijfers

2016 20.000
Oprichtingsjaar Aantal gebruikers

25 landen5 talen
Actief 

in

+
Klanten-
service in



Onze missie

ALLE landbouwers in staat stellen
om betere beslissingen te nemen en hun oogst risico's te beperken, 

met een positieve agro-milieuvoetafdruk.



Onze missie

van eigen sensoren 
en bronnen van derden

Wij verzamelen 
en kwalificeren 
data

en hun gewas risico's

Wij richten ons 
op telers

in bruikbare inzichten om 
te anticiperen op de 3 
belangrijkste risico's en 
gewasbescherming te 
organiseren

We 
transformeren 
data



Weersomstandigheden 
& risico's 

vorst, lokale klimaat 
gebeurtenissen...

Ziekten 
& Ongedierte risico's 

monitoring in real-time

Water Stress 
management

Optimalisatie van irrigatie

Ons product is opgebouwd rond drie pijlers
Weer verbonden met uw gewassen



Het openbare Sencrop netwerk biedt 
toegang tot gegevens van andere stations 

Een internationaal team
Van meer dan 100 werknemers

Kwaliteitpartners (technisch, 
meteorologisch, agronomisch…)

25.000 aangesloten 
agro-weerstations

Het meest uitgebreide netwerk van weerstations in Europa



Stations
en abonnementen



Welk Sencrop weerstation moet ik kiezen ?
Vergelijk de professionele weerstations van Sencrop om uit te vinden welke het beste bij u past

Aangesloten regenmeter 
Raincrop

✓ Regen   ✓ Temperatuur
✓ Luchtvochtigheid ✓ Dauwpunt

Aangesloten windmeter 
Windcrop

✓ Windsnelheid ✓ Windvlagen    
✓ Windrichting

Bladnat sensor
Leafcrop

✓ Luchtvochtigheid
✓ Temperatuur ✓ Dauwpunt



Irricrop pakket
Set bestaande uit 3 aangesloten weerstations

Aangesloten regenmeter
Raincrop

✓ Regen    ✓ Temperatuur
✓ Luchtvochtigheid ✓ Dauwpunt

incl. driepoot

zonnestraling sensor
Solarcrop

✓ Zonnestraling

Aangesloten windmeter
Windcrop

✓ Windsnelheid  ✓ windvlagen    
✓ Windrichting

incl. driepoot

+ +



Essential 
Plan

Pro 
Plan 

Plus
Plan

🌦 Weer controle

Aantal stations op het dashboard
Regengewas, Windgewas, Bladgewas = 1; 
Sencrop+ = 2

            2              5               10*                10*

Real time toegang tot weergegevens
op laptop/mobiel/tablet; updates inbegrepen

Weersvoorspelling
Meerdere voorspellingsmodellen + buienradar

Live overzicht van de weergegevens van uw regio  1 uur tot 48 uur 7 dagen 7 dagen

Waarschuwingen 
vorst, optimale behandelingsvoorwaarden, ...

Onze 
abonnementen

Irrigation
Plan



🐛 Ongedierte- en ziektebestrijding 

Velden bekijken
Volg uw velden in de Sencrop app (cumulatieven en 
risico's)

BOS-aansluiting (beslissings ondersteunende 
systemen)
+30 beschikbare BOS 

Teeltstadia
Meervoudige teelten ( vlas, maïs, velden...) 

Risico's van plagen en ziekten
+30 indicatoren om de druk van plagen en ziekten op 
het veld te volgen 

   

💧 Irrigatie management

ETP berekening

10 Water balansen

Pro 
Plan 

Plus
Plan

Onze 
abonnementen

Irrigation
Plan

Essential 
Plan



Sencrop Service

Aantal medewerkers op uw account                      3                  5              10**             10**

Support vanaf 09.00 

2 jaar garantie

*   €40 per extra station     
** €40 per extra interne medewerker

Essential 
Plan

Pro 
Plan 

Plus
Plan

Irrigation
Plan

Onze 
abonnementen



De Sencrop-app



De applicatie  - Web app en mobiel

14



Historiek

De Sencrop-app

Realtime Voorspellingen



Toegang tot de live-weerdata



Handel op het juiste moment 
dankzij WAARSCHUWINGEN

- Vermindering van het gebruik van 
middelen
- Vereenvoudigde follow-up 
waarschuwingen/accumulaties
- Vorstwaarschuwingen



Verspreiden van 
ziekten

Aantrekken van 
ongedierte

Vermindering van de effectiviteit 
en/of verbod op steeds meer 

bestrijdingsmiddelen 

Steeds vaker te droge 
zomers

Eenvoudig te koppelen met een BOS systeem



Ontwikkelingsstadia van gewassen

Op basis van de weergegevens die het 
Sencrop station op uw veld verzamelt, en 
uw zaadindex, vergemakkelijkt Sencrop 

de opvolging van uw gewassen

Plan uw behandelingen en 
handel op het juiste moment !

Gewasrisico's

Op basis van de weergegevens die het 
Sencrop station op uw veld verzamelt, 

waarschuwt Sencrop u in geval van 
ziekterisico.

Anticiperen op ziekteontwikkeling

Agronomische indicatoren
Beschikbaar in uw Sencrop App



Agronomische indicatoren
Beschikbaar in uw Sencrop App

Anticipeer op uw teeltrisico's

Op basis van de weergegevens van uw station, verwacht u een 
ziekteontwikkeling met een risico voor de komende 4 dagen !



Een agro-weer oplossing die toegankelijk is voor ALLE boeren


