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Naar hogere geboortegewichten
Optimaliseer huisvesting en voeding; kijk naar de zeug in de groep
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Maandag 9 oktober
Medewerkers;
16.00 - 21.00 uur;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel

Dinsdag 10 oktober
Varkenshouders, bedrijfs-
leiders, medewerkers;
16.00 - 21.00 uur;
René en Els Bruns
Molenvenweg 2, Saasveld

Woensdag 11 oktober
Varkenshouders en  
bedrijfsleiders
16.00 - 21.00 uur;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel

DE KENNISKALENDER 2017 IS EEN INITIATIEF VAN: DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
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Een uniforme toom en een hoger geboortegewicht 
zorgen ervoor dat de toename van de toomgrootte 
en de bigoverleving gelijke tred houden. Welke 
maatregelen kun je hiertoe nemen in de opfok en de 
het optimaliseren van je eigen groepshuisvesting? 
Wat is de optimale voeding tijdens de dracht? Wat 
vertellen de zeugen met hun gedrag en gezondheid?

De behoefte van de zeug tijdens de dracht varieert. Erwin Ros 
en Ruud de Groot van Agrifirm vertellen hoe je daar het beste 
op in kunt spelen en daarmee het geboortegewicht kunt stu
ren. Een bijzondere plek nemen daarbij de jonge zeugen in.

In bestaande stallen is de groepshuisvesting niet altijd ideaal. 
Arno van Brandenburg van Nedap laat zien wat je kunt aan
passen. Startpunt voor goede resultaten en hoge geboorte
gewichten ligt bij de gelten. Bij het aanleren, socialiseren en 
het introduceren in de groep.

De zeugen zelf kunnen volgens Anita Hoofs van Wageningen 
Livestock Research van alles aan de zeugenhouder ‘vertellen’. 
Wat vertellen de klauwen of bijvoorbeeld zaken als klingbijten 
of andere aspecten over het welzijn en de levensduur van de 
zeug? Waar kun je nog meer op letten en hoe zorg je dat de 
dracht standhoudt?

Geboortegewicht omhoog

Huiswerkvragen
Onderstaande gegevens worden alleen gebruikt tijdens de  Kennissessies.

• Wat zijn jouw twee grootste knelpunten op dit moment?• Waar zou jij aan willen werken? 

Stuur de foto’s en gegevens op naar de begeleider van deze  Kennissessie,  Linda Janssen: linda@ljvconsultancy.nl.

PROGRAMMA
15.45 uur Ontvangst
16.00 uur Opening door begeleider Linda Janssen
16.15 uur   Expertbijdrage: Belang van goed voeding en voerstrategie 

tijdens de dracht
16.45 uur  Expertbijdrage: Optimaliseren van het eigen 

huisvestingssysteem
17.15 uur Expertbijdrage: Wat probeert het dier je te zeggen 
  Experts: Anita Hoofs (Livestock Research), Erwin Ros / Ruud de 

Groot (Agrifirm), Arno van Brandenburg (Nedap)
18.00 uur Diner: soep en broodjes
19.00 uur Workshop ronde 1 
  1. Discussie aan de hand van praktijkcasussen
  Met als basis de input van de deelnemers en foto’s gaan 

we met elkaar in discussie. We delen met elkaar kennis 
en ervaring. Samen met de deelnemers zoeken Anita 
Hoofs en Erwin Ros / Ruud de Groot naar oplossingen 
voor de praktische problemen. Wat kun je doen in 
de groepshuisvesting, klimaat en voeding om het 
geboortegewicht van de biggen te verhogen.

  2. De drachtstal van de toekomst 
In groepjes gaan we de ideale drachtstal van de toekomst 
bedenken. Vervolgens gaan we samen met Linda Janssen 
en Arno van Brandenburg kijken welke uitgangspunten 
dat oplevert voor de drachtstal van de toekomst. Wat kun 
je daarmee op je huidige bedrijf bereiken? Hoe zorg je 
bijvoorbeeld voor een goed klimaat en een gerichte voeding 
en goede wateropname in de dracht?

19.45 uur Pauze
20.00 uur Workshop ronde 2
20.45 uur Afsluiting en evaluatie

Meer informatie kunt u  
krijgen bij de begeleider  
Linda Janssen: 
linda@ljvconsultancy.nl.

Inschrijven voor deze Kennissessies kan tot uiterlijk vier dagen voor het begin van de 
betreffende Kennissessie. Er zijn drie bijeenkomsten voor varkenshouders, bedrijfsleiders en 
medewerkers. Kies de bijeenkomst die bij u past.
Deelname kost € 50,– per persoon (factuur wordt na de bijeenkomst toegestuurd). Werkt u 
samen met één van de onderstaande partners? Profiteer dan van het kortingsaanbod.

Extra info Aanmelden www.varkens.nl/kenniskalender

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