Kennissessie
UITNODIGING

Kennissessie Vleesvarkens: Opleggen en opstarten

Hoe haal je 1.000 gram groei
voor een kwartje?
Maandag 7 mei
Varkenshouders en
bedrijfsleiders en
medewerkers;
16.00 – 21.00 uur;
Familie Bruns
Molenvenweg 2, Saasveld
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Maandag 14 mei
Varkenshouders en
bedrijfsleiders;
16.00 – 21.00 uur;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel
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Dinsdag 8 mei
Medewerkers;
16.00 – 21.00 uur;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel
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DE KENNISKALENDER 2018 IS EEN INITIATIEF VAN:

DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Huiswerkopdracht

Noem de drie belangrijk
ste punten die in de
biggenopfok beter moete
n om gezonde, hard
groeiende vleesvarkens
te krijgen.
Stuur uw antwoorden
naar de begeleider
van de Kennissessie: Alfo
ns van den Belt:
alfons@vdbelt.eu

1.000 gram groei voor
een kwartje
Een gezonde biggenopfok is de belangrijkste
voorbereiding voor een hoge groei bij de
vleesvarkens. Een praktijkvoorbeeld laat zien hoe
je voor een kwartje per big de grens van 1.000
gram groei in zicht krijgt. Al kan het niet zonder
aangepaste voeders en overschakelmomenten bij
de biggen en vleesvarkens.

PROGRAMMA
15.45 uur

Ontvangst

16.00 uur

Opening door begeleider Alfons van den Belt

16.15 uur

Dagelijkse verzorging HyCare opfok- en vleesvarkens
Pim Peters, Bedrijfsleider HyCare Raamloop bij MS Schippers

16.45 uur	Praktijkvoorbeeld: in stappen naar een HyCare stal
Mart Klijn, HyCare coach bij MS Schippers
17.15 uur

De link tussen voeding, gezondheid en HyCare.
Wanneer gaat het beter?

	
Godfried Groenland, Dierenarts bij De Heus

Het klinkt als een utopie, maar het is niet meer dan het goed
toepassen van alle basisregels uit het Handboek Varkenshouderij, zeggen de experts van MS Schippers. De HyCare
aanpak staat voor schoon drinkwater, een goede ongediertebestrijding, consequent werken, écht goed schoonmaken en
ontsmetten in combinatie met gecoate vloeren. We laten zien
hoe je in de praktijk van een gangbare biggenstal een HyCare
stal maakt. Met die aanpak blijven biggen gezond, zijn minder
antibiotica nodig en zullen vleesvarkens harder groeien met
minder voer.
Voor het bereiken van de 1.000 gram groei bij de vleesvarkens
is wel een aanpak van de voeding nodig, zowel bij de vleesvarkens als de biggen. Godfried Groenland van De Heus weet
alles over de voeding van gezonde biggen en vleesvarkens die
heel hard groeien. Door hun veel betere gezondheid benutten
die biggen en vleesvarkens het voer anders. Aanpassing van
de samenstelling is nodig. Ook de overschakelmomenten zijn
duidelijk anders dan je gewend bent.

17.45 uur

Vragen en discussie

18.00 uur

Diner: soep en broodjes

18.45 uur

Workshops
1. Wat levert HyCare op in werkplezier en euro’s?

	Pim Peters en Mart Klijn gaan de discussie aan. Wat voor
invloed heeft HyCare op de werkwijze, hoe maak je goede
protocollen en zorg je ervoor dat iedereen zich daaraan
houdt. Wat voor arbeidsvreugde geeft het? Wat zijn de
effecten op groei en voederconversie in euro’s voor jouw
bedrijf?
	2. Hoe bepaal je de gezondheid van de biggen in de
opfok, wat heeft dit voor een effect op de vleesvarkens?
	Aan de hand van praktische handvatten gaat Godfried
Groenland dieper in op de gezondheid van de biggen in de
opfok. Wat gaat er beter bij opfok in een HyCare stal? Wat zul
je aan moeten passen? Wat betekent het voor de start op het
vleesvarkensbedrijf?
21.00 uur

Afsluiting

Extra info

Aanmelden

Meer informatie kunt u
krijgen bij de begeleider
Alfons van den Belt:
alfons@vdbelt.eu

Aanmelden 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). De Kennispartners maken het mogelijk om de Kennissessies gratis aan
te bieden. Indien u gratis meedoet, worden uw gegevens verstrekt aan de Kennispartners.

OPLEIDINGSPARTNERS:

www.varkens.nl/kenniskalender

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

