Kennissessie
UITNODIGING

Bigvitaliteit onder de loep

Technische kengetallen
Maandag 6 maart
Varkenshouders en
Bedrijfsleiders;
16.00-21.00 uur;
Langendonksedijk 5,
Oirschot
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Maandag 20 maart
Medewerkers;
16.00-21.00 uur;
Vlaamseweg 17,
Sterksel
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Dinsdag 7 maart
Varkenshouders,
Bedrijfsleiders en
Medewerkers;
16.00-21.00 uur;
Molenvenweg 2,
Saasveld
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DE KENNISKALENDER 2017 IS EEN INITIATIEF VAN:

DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Huiswerkopdracht

Maak over het onderw
erp ‘Bigvitaliteit’
minimaal 2 foto’s van
specifieke situaties
op uw bedrijf. Het gaat
om biggen in de
kraamstal of in de opfoka
fdeling. Geef ook
aan waar u trots op ben
t of waar u juist
verbetering wenst.
Stuur uw foto’s naar de
begeleider van de
Kennissessie Alfons van
den Belt:
alfons@vdbelt.eu

Bigvitaliteit nader bekeken

PROGRAMMA

SOMMIGE TECHNISCHE KENGETALLEN VAN HUN
BEDRIJF KUNNEN ZEUGENHOUDERS WEL DROMEN,
ZOALS HET AANTAL GESPEENDE BIGGEN PER
ZEUG PER JAAR. MAAR IETS ALS BIGVITALITEIT IS
LASTIGER TE VATTEN. TOCH ZIJN VITALE BIGGEN
CRUCIAAL VOOR HET BEHALEN VAN HET BESTE
RENDEMENT.

15:45 uur Ontvangst
16:00 uur Opening door begeleider Alfons van den Belt
16:15 uur	De relatie tussen vitale biggen en de opbrengstprijs
Henk van Kuyk, sectorhoofd varkens bij De Heus
16:35 uur Wat betekent 33-28-0,4 voor uw bedrijf?
Kees Janssen, adviseur varkenshouderij bij Agra-Matic
17:00 uur	Huisvesting en verzorging van vitale biggen
	Herman Vermeer, onderzoeker varkens bij Wageningen UR
Livestock Research
17:45 uur Vragen en discussie
18:00 uur Diner – broodjes en soep
18:45 uur Start workshop 1
1. Kengetallen training
Welke kengetallen zijn er voor het opfokken van een vitale
big? Henk van Kuyk en Kees Janssen sparren tijdens de
workshop met de deelnemers over de kengetallen die een
varkenshouder in de praktijk kan gebruiken. Welke data
heeft u en hoe kunt u deze inzetten om de bigvitaliteit op uw
bedrijf te verbeteren? Ga naar huis met praktische tips.
	2. Welke eisen stel je aan de opfok/huisvesting voor de
vitale big?
Herman Vermeer gaat op basis van de foto’s van
biggenstallen die de deelnemers aanleveren op zoek naar de
meest geschikte huisvesting. Waar zitten de mankementen
en hoe kunnen die worden verbeterd?
19:30 uur Pauze
19:45 uur Start workshop 2
21:00 uur Afsluiting

Henk van Kuyk, sectorhoofd varkens bij De Heus, zal als eerste
uitleg geven over de relatie tussen vitale biggen enerzijds en
de opbrengstprijs anderzijds. Daarna gaan we meer de diepte
in met de formule: 33 – 28 – 0,4, waarbij het getal 33 staat voor
het aantal biggen per zeug per jaar. Kees Janssen, adviseur
varkenshouderij bij Agra-Matic, legt uit hoe die ‘formule’ verder werkt en vooral wat die kan betekenen voor uw toekomstige bedrijfsstrategie.
De derde deskundige is Herman Vermeer, onderzoeker varkens bij Wageningen Livestock Research. Vermeer spreekt over
huisvesting en verzorging van biggen, met als doelstelling
vitaliteit en kwaliteit. Nu is u duidelijker waarover die minimaal
twee foto’s van de huiswerkopdracht moeten gaan en waartoe
ze dienen: Tijdens de Workshop kijken we naar de situatie bij
de deelnemers thuis!
Kom dus naar deze Kennissessie onder leiding van Alfons van
den Belt als u het verbeteren van bigvitaliteit én rendement
belangrijk vindt.

Meer info

Aanmelden

Aanvullende informatie kunt
u krijgen bij de begeleiding,
Linda Janssen:
Linda@ljvconsultancy.nl.

Aanmelden kan tot een week vóór aanvang van de desbetreffende bijeenkomst. Er zijn
drie bijeenkomsten: Voor varkenshouders, bedrijfsleiders en/of medewerkers. Kies de
bijeenkomst die bij u past.
Deelname kost €50 per persoon. Na de bijeenkomst krijgt u de factuur toegestuurd.
Werkt u samen met één van onderstaande partners, dan is er een kortingsaanbod.

OPLEIDINGSPARTNERS:

ONDERSTEUNING:

www.varkens.nl/kenniskalender

Varkens B.V. is partner in ‘Proeftuin varkenshouderij’, een innovatieproject
met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

