Kennissessie
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Kennissessie Kraamstalmanagement: Zogen en spenen

135 biggen per kraamhok
Maandag 1 oktober
Varkenshouders en
bedrijfsleiders en
medewerkers;
16.00 – 21.00 uur;
Familie Bruns
Molenvenweg 2, Saasveld
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Maandag 8 oktober
Varkenshouders en
bedrijfsleiders;
16.00 – 21.00 uur;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel
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Dinsdag 2 oktober
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

Ter voorbereiding op een
van de workshops vragen
we u foto’s
te maken van de manie
r waarop u maatregelen
neemt voor
een goed biestmanagem
ent. Maak daarvoor foto
’s van zogende tomen, apart gezett
e biggen, of andere ma
atregelen die u
neemt.
Stuur uw foto’s naar de
begeleider van de Kennis
sessie: Linda
Janssen: linda@ljvcon
sultancy.nl

135 biggen per kraamhok

PROGRAMMA
15.45 uur

135 biggen per kraamhok per jaar verkopen. Dat
betekent bij 10 rondes per jaar 13,5 biggen per worp
spenen. Dit is haalbaar bij een fitte zeug die goed
eet en veel melk produceert. Daarnaast vraagt het
om gerichte bijvoeding van de biggen, voor een
goede groei en voorbereiding op het spenen.
Fitte zeugen vagen om een goede voeding en verzorging
tijdens de dracht. De zeug werpt dan vitale biggen die goed
biest kunnen opnemen. Tijdens de zoogperiode is de voeding
van de zeugen belangrijk voor een optimale biest- en melkproductie en het binnen de perken houden van het conditieverlies van de zeugen. Rick Königkrämer vertelt hoe je daar
aan kunt werken met de juiste voerschema’s en het sturen op
voerhoeveelheden. Hij gaat ook in op het belang van grondstofkeuze en voersamenstelling.
Het bijvoeren van de biggen in het kraamhok is essentieel
voor een goede groei en homogene tomen bij het spenen.
Daarnaast is bijvoeren noodzakelijk als voorbereiding op het
speenmoment en het voorkomen van de speendip. Hoe
beter de biggen vast voer hebben leren eten hoe kleiner de
speendip. Leendert Amersfoort laat zien welke voeropname
voor spenen gewenst is, hoeveel rendement het bijvoeren
oplevert en welke toepassingen er zijn in de stal.

Ontvangst

16.00 uur

Opening door begeleider Linda Janssen

16.15 uur

Fitte zeug is basis voor vitale biggen
Rick Königkrämer, Fransen Gerrits

17.00 uur

Pauze

17.15 uur

Meer rendement door bijvoeren in de kraamstal

	
Leendert Amersfoort, Trouw Nutrition
18.00 uur
19.00 uur

Diner: soep en broodjes
Workshops
1. Biestmanagement en wat je daarbij zelf kunt doen

	Aan de hand van de ingestuurde foto’s gaat de groep
met Michiel van Schaijk van Fransen Gerrits praten over
biestmanagement. Welke maatregelen neem je en hoe voer
je ze goed uit? Wanneer en welke biggen zet je apart? Waarin
zet je de biggen en op welke plaats in het hok? Op welk
moment leg je biggen over? Welke biggen en bij welke zeug?
	
2. Voeropname big als basis voor keuze van technieken
en producten
	Er zijn veel technieken en producten op de markt om biggen
bij te voeren in de kraamstal. Maar welke kies je om te zorgen
voor een goede voeropname van de biggen? Wat past
het beste bij jouw bedrijf, varkens en portemonnee? Met
Leendert Amersfoort en Bert Pappot van Trouw Nutrition kijk
je hoe je daar je eigen en beste weg in vindt.
20.45 uur

Afronding en evaluatie

Extra info

Aanmelden

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

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.

