Kennissessie
UITNODIGING

Wat zijn de succesmomenten bij het Kraamstalmanagement?

Aandacht wordt goed betaald!

Maandag 15 mei
Medewerkers en
studenten;
16.00-21.00 uur;
VIC Sterksel,
Vlaamseweg 17,
Sterksel

Maandag 22 mei
Varkenshouders en
bedrijfsleiders;
16.00-21.00 uur;
VIC Sterksel,
Vlaamseweg 17,
Sterksel
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Dinsdag 23 mei
Varkenshouders,
bedrijfsleiders en
medewerkers;
16.00-21.00 uur;
Molenvenweg 2,
Saasveld
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DE KENNISKALENDER 2017 IS EEN INITIATIEF VAN:

DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Huiswerkopdracht

1. Maak een foto van het
kraamhok bovenaanzich
t
(gehele kraamhok).
2. Maak een foto van voe
rbakje/drinknippel/cupje
voor de biggen.
3. Wat is de voeropnam
e per big van geboorte
tot
spenen in grammen kun
stmelk + droogvoer?
Mail uw foto’s en gegeve
ns over de voeropname
naar de
begeleider van de Kennis
sessie, Alfons van den
Belt:
alfons@vdbelt.eu

Aandacht op juiste moment

PROGRAMMA

GOED KRAAMSTALMANAGEMENT IS DE BASIS
VOOR GOEDE RESULTATEN. EEN GOEDE START VAN
DE BIGGEN EN EEN GOEDE VOORBEREIDING OP
HET SPENEN VERDIENEN ZICH DUBBEL EN DWARS
TERUG. MAAR WAT ZIJN NU DE MOMENTEN DIE
OM UW KOSTBARE TIJD VRAGEN EN HET MEESTE
SUCCES OPLEVEREN?

15.45 uur Ontvangst
16.00 uur Opening door begeleider Alfons van den Belt
16.15 uur 	Expertbijdrage: Werpproces, bigverzorging en focus op de
zeug
Anita Hoofs, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research
17.00 uur Expertbijdrage: Belang voeropname big in kraamfase
	Herman Janssen, technisch specialist varkenshouderij bij
Trouw Nutrition
17.45 uur Vragen en discussie
18.00 uur Diner: soep en broodjes
18.45 uur Workshop ronde 1
1. Hoe werkt u in de kraamstal
	Aan de hand van de foto’s over de indeling kraamhok en de
voerbakjes/drinknippels/drinkcups gaan Herman Janssen
en Bert Pappot (beiden technisch specialist varkenshouderij
bij Trouw Nutrition) met u in discussie over het bijvoeren
van de biggen. Ze gebruiken daarbij ook de cijfers over de
opname van het bijvoer van geboorte tot spenen. Met welke
methoden is het meeste succes te behalen, wat zijn de vooren nadelen hiervan?
2. De ideale zeugenkaart met tips en trucs
	Hoe ziet voor jou de ideale kraamzeugenkaart er uit? Wat
moet er op staan, hoe vul je die gemakkelijk in? Onder
begeleiding van Anita Hoofs (Wageningen Livestock
Research) gaat u daar aan werken. Daarnaast is er nog ruimte
voor het met elkaar delen van tips en trucs rondom het
werpproces, de biestvoorziening en de conditie van de zeug
in de kraamstal.
19.30 uur Pauze
19.45 uur Workshop ronde 2
21.00 uur Afsluiting

Alle biggen vast voer leren eten is één van de belangrijkste
aspecten van het kraamstalmanagement. Hoe meer grammen
kunstmelk en vast voer de biggen vóór het spenen opnemen,
hoe beter ze na het spenen doorgroeien, weet Herman Janssen.
Hij kent de succesfactoren om de opname te verhogen. Die
voeropname is onderdeel van het 6-stappenplan voor het succesvol grootbrengen van biggen: 1) een goede voorbereiding,
2) vlot geboorteproces, 3) goede biestvoorziening, 4) optimale
opname zeugenmelk, 5) bijvoeren en 6. zorgeloos spenen.
Hoe lang mag het geboorteproces duren en hoe snel en
hoeveel biest moet elke big drinken? Hoe herken je een big
die zuurstofgebrek heeft gehad en wat moet je dan doen?
Anita Hoofs weet welke factoren hierop invloed hebben. Ze
gaat in op de aanpak bij de biestverzorging en de melkopname
door de biggen. De focus moet in de kraamstal ook op de zeug
liggen. Welk conditieverlies is acceptabel? Hoe voorkom je
doorligplekken? En waarom zijn het aanleren van goede sociale
vaardigheden van de biggen van belang?

Meer 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). 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.

