
Kennissessie
UITNODIGING

Op het kruispunt van spenen
Hoe krijgen we big én zeug na spenen de goede richting op

Dinsdag 15 oktober
Doelgroep: medewerkers
16.00– 21.00 uur
Hotel Centraal
Wilhelminaplein 3,Someren

Varkens.nl Kenniskalender
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DE KENNISKALENDER 2019 IS EEN INITIATIEF VAN: DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
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Het spenen is voor de biggen én de zeug een 
grote stap. Het is heel belangrijk dat ze op 
dit kruispunt de goede richting op gaan. De 
zeugen hebben een paar dagen de tijd om 
zich goed voor te bereiden op de inseminatie. 
De biggen moeten snel leren hun weg te 
vinden naar het eten en drinken, zodat ze 
gezond blijven en doorgroeien.

Door het spenen komt het berigheidsproces bij de zeugen 
op gang. Een belangrijke stap in de richting van een goede 
volgende worp. Ondersteund met beeldmateriaal laat Lei 
Timmermans, deskundige van Topigs Norsvin zien welke 
processen er allemaal op gang komen. Hij vertelt hoe je daar 
het beste op in kunt spelen om te zorgen voor veel goede 
eicellen en een grote, uniforme volgende worp. De rol van de 
zoekberen en een strakke structuur bij de stimulatie van de 
zeugen zorgt voor een optimale berigheidscyclus. De hulp van 
het 0-2-4-6-8-10-systeem brengt dat goed in beeld en bepaalt 
het ideale inseminatietijdstip.

Biggen moeten het na spenen zien te rooien zonder de zeug. 
Martijn Steenaert, dierenarts bij Boehringer Ingelheim laat 
zien hoe je de biggen kunt helpen om de weg te vinden 
en ze de goede richting op te sturen. Hij vertelt hoe je kunt 
controleren of dat ook goed gaat, zodat ze blijven groeien. 
Welke maatregelen kun je allemaal nemen om de weerstand 
van de biggen op peil te brengen en de biggen gezond te 
houden.

Op het kruispunt  
van spenen

Huiswerkopdracht
Aan welke punten besteden jullie veel aan-dacht na het spenen. Stuur de aandacht-spunten naar: 
wim.vugteveen@gmail.com

PROGRAMMA

MEER INFO

AANMELDEN

16.00 uur Ontvangst 

16.15 uur  Opening door Wim Vugteveen, docent 

varkenshouderij. 

16.30 uur   Berigheid en inseminatieproces 

Lei Timmermans, foktechnisch medewerker Topigs 

Norsvin

17.30 uur  Diner

18.15 uur Hoe goed is het speenproces voor de biggen

 Martijn Steenaert, dierenarts Boehringer Ingelheim

19.15 uur Pauze

19.30 uur Quiz met voor de winnaar een traktatie.

20.15 uur  Uitleg over antwoorden van de quiz en gelegenheid 

tot netwerken.

Meer informatie en aanmelden voor deze Kennissessie  
kan via Varkens.nl: info@varkens.nl, 06 27 26 57 47

Aanmelden voor deze Kennissessie kan tot uiterlijk vier 
dagen voor aanvang van de Kennissessie. Deelname 
bedraagt €50,-. Deelname voor medewerkers van  
AB Werkt en AgroConnect is gratis.

www.varkens.nl/kenniskalender

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