Kennissessie
UITNODIGING

Nieuwe zeugenlijn en voeding

56 vitale biggen in de
eerste vier worpen
Dinsdag 9 januari
Medewerkers;
Topigs Norsvin
Helvoirtseweg 227, Vught
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DE KENNISKALENDER 2017 IS EEN INITIATIEF VAN:

DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Huiswerkvragen

Onderstaande gegevens
worden alleen gebruikt
tijdens de
Kennissessies.
• Welke voerschema’s
pas je toe (kilo’s/zeug/
dag en
schakelmomenten) op
het bedrijf waar je werkt?
• Hoeveel voersoorten
voer je? Welke voersoort
en zijn dat en
wat is de EW-waarde van
het voer?
• Weeg je gelten/zeuge
n en waarom? Wat zijn
de gewichten en
wat is je referentie?
Stuur de antwoorden naa
r de begeleider van dez
e
Kennissessie, Linda Jan
ssen: linda@ljvconsul
tancy.nl.

56 biggen in 4 worpen

PROGRAMMA

De nieuwe TN70-zeugenlijn kan mooie uniforme
tomen, vitale biggen werpen. Dat vraagt van de
zeugenhouder wel een ander management en
voeding, te beginnen bij de opfok van de gelten.
Tijdens de dracht en in het kraamhok moet die
andere aanpak doorgaan. Dan kunnen de zeugen
56 vitale biggen in vier worpen produceren.

15.45 uur Ontvangst
16.00 uur Opening door begeleider Linda Janssen
16.15 uur 	Expertbijdrage: De handleiding bij een vleesrijke zeug
17.00 uur	Pauze
17.10 uur	Expertbijdrage: Voeding, metingen en data-analyse
Experts: Wilfried te Bogt (Topigs Norsvin),
Albert Timmerman (De Heus Voeders)
18.00 uur Diner: soep en broodjes
19.00 uur Workshop ronde 1
	
1. Verdieping op voercurve en -samenstelling
	Basis voor deze workshop zijn de antwoorden op de
huiswerkvragen. De deelnemers gaan in groepjes
de voercurves en voersamenstelling vergelijken.
Hoeveel voersoorten zijn nodig? Naar welk gemiddeld
geboortegewicht streef je? Welk percentage biggen
mag minder dan 1000 gram wegen? Samen met Albert
Timmerman van De Heus kijken we naar de meest
opvallende zaken en trekken de conclusies over de beste
aanpak van de voeding.

De TN70 is een vleesrijke zeugenlijn. Wilfried te Bogt van
Topigs Norsvin vertelt over het belang van de ideale gewichtsontwikkeling en spekdikte tijdens de opfok. En hoe je zorgt
voor optimale gewichten en spekdiktes tijdens de volgende
worpen. Wat zijn de behoeftes van de zeugen. Tijdens de interactieve presentatie krijgen de deelnemers handvatten mee
hoe ze dat op hun eigen bedrijf kunnen sturen.
Aan de hand van allerlei voermonsters geeft Albert Timmerman inzicht in de voergrondstoffen en het belang van het
schonen van granen. Hij laat zien op welke punten een TN70
behoefte aan een andere voersamenstelling, ten opzichte
van andere zeugenlijnen. Waarom is bij de hoogproductieve, vleesrijke zeugen de kans op fouten groter en komt het
management steeds preciezer? Waarbij de vleesrijke zeugen
ruimte bieden voor een betere voederconversie van de zeug
en haar nakomelingen.

19.45 uur
20.00 uur
20.45 uur

 . Praktijkcasus van de omschakeling van T20 naar TN70
2
In twee groepen gaan we aan het werk met twee
voorbeelden van de omschakeling van de Topigs 20 naar
de TN70. Waar loop je in de praktijk tegenaan bij die
omschakeling. Wilfried te Bogt van Topigs Norsvin zal de
belangrijkste conclusies samenvatten. Waar zit de kern
bij de omschakeling? Wat is wenselijk? Wat is het verschil
in mogelijkheden op bedrijven met voerligboxen of
voerstations?
Pauze
Workshop ronde 2
Afsluiting en evaluatie

Extra info

Aanmelden

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.

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.

