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Haal meer uit jouw fokmateriaal
De gelt op haar best
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Maandag 18 september
Medewerkers;
16.00 - 21.00 uur;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel

Maandag 25 september
Varkenshouders en  
bedrijfsleiders;
16.00 - 21.00 uur;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel

Dinsdag 26 september
Varkenshouders, bedrijfs-
leiders, medewerkers;
16.00 - 21.00 uur;
René en Els Bruns
Molenvenweg 2,  
Saasveld

DE KENNISKALENDER 2017 IS EEN INITIATIEF VAN: DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
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IEDER JAAR STROOMT ONGEVEER 45 PROCENT 
NIEUWE GELTEN DE ZEUGENSTAPEL IN. DIE 
GELTEN MOETEN DUS IN STAAT ZIJN OM HET 
PRODUCTIENIVEAU TE BLIJVEN VERHOGEN. DAT 
LUKT NIET MET GELTJES DIE DIRECT NA AANKOMST 
WORDEN GEDEKT, TUSSEN DE VLEESVARKENS 
OF OUDE ZEUGEN MOETEN OPGROEIEN, ZONDER 
ADAPTATIE EN EIGEN VOER.

Een van de cruciale fases in het leven van een gelt is de opfok-
fase van 10 weken tot 6 maanden. Marion Kluivers van Wage-
ningen Livestock Research vertelt over de aandachtspunten in 
deze fase, Jan Fledderus/Frank Haanschoten van ForFarmers 
delen hun kennis over de specifieke voedingsbehoefte van de 
opfokzeugen en Arno van Brandenburg van Nedap gaat in op 
de techniek en dataverzameling tijdens de opfokfase.
De adaptatie en instroom van de opfokzeugen is de volgende 
belangrijke stap die de drie experts belichten. Belangrijk is 
bijvoorbeeld het wennen aan het voersysteem en de wijze van 
groepshuisvesting. Net als de voeding tijdens de eerste dracht 
en de gewichtsontwikkeling. 

Na de instroom van de gelten is het volgens de experts niet 
gedaan. De voorbereiding voor de eerste worp en de voeding 
bepalen hoe goed de conditie is na de eerste worp. Gegevens 
over de gewichtsontwikkeling helpen bij het optimaal voeren 
van de dieren en goede resultaten bij de volgende worpen.

De gelt op haar best

Huiswerkvragen
Onderstaande foto’s en gegevens worden alleen gebruikt tijdens de  Kennissessies.
•  Maak foto’s van recente instroom: wat is de best en slechtst ontwikkelde gelt uit de groep? 
•  Waar let jij op bij selectie? Hoeveel procent keur jij gemiddeld af? •  Welke maatregelen neem jij om in te spelen op behoeftes van je gelten? •  Welke genetica gebruik je? Ben je afgelopen 2 jaar veranderd van genetica en heeft dit consequenties gehad voor de bedrijfsvoering?

Stuur de foto’s en gegevens op naar de begeleider van deze Kennissessie, Alfons van den Belt: alfons@vdbelt.eu.

PROGRAMMA
15.45 uur Ontvangst
16.00 uur Opening door begeleider Alfons van den Belt
16.15 uur   Expertbijdrage: Opfokfase van 10 weken tot 6 maanden
16.50 uur  Expertbijdrage: Instroom en adaptatie
17.25 uur Expertbijdrage: Het dier tot en met de 2e cyclus 
  Experts: Marion Kluivers, Livestock Research, Jan Fledderus/

Frank Haanschoten, For Farmers, Arno van Brandenburg, Nedap
18.00 uur Diner: soep en broodjes
19.00 uur Workshop ronde 1 
  1. Best practises voor opgroeien en adaptatie
  Voor een optimale productie van een zeugenstapel is het 

essentieel om te starten met een goed ontwikkelde en 
gesocialiseerde gelt. Jaarlijks stroomt immers 45 procent 
nieuwe gelten in op een zeugenbedrijf. De opfokzeugen zijn 
het fundament van een varkensbedrijf stelt Marion Kluivers 
van Wageningen Livestock Research. Ze vertelt waar de 
aandacht tijdens de opfok moet liggen en gaat met de groep 
in gesprek aan de hand van foto en filmmateriaal.

  2. De gelt op haar best 
Welke maatregelen kun je nemen om de gelt op haar best te 
krijgen en te zorgen dat ze zich op haar best voelt? Wat is een 
goed ontwikkelde gelt, waar selecteert de zeugenhouder 
zijn gelten op?  Jan Fledderus ,Frank Haanschoten van 
ForFarmers en Arno van Brandenburg van Nedap gaan 
hierover met de groep in discussie aan de hand van de 
ingestuurde foto’s. We gaan ook in op het omschakelen naar 
andere genetica. Wat betekent dat op jouw bedrijf?

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

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

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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