
Kennissessie
UITNODIGING

Het startpunt voor bigkwaliteit
Inseminatiemanagement

Varkens.nl Kenniskalender
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Maandag 15 januari
Varkenshouders en 
bedrijfsleiders en 
mederwerkers;
René en Els Bruns
Molenvenweg 2, 
Saasveld

Maandag 22 januari
Varkenshouders en 
bedrijfsleiders;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, 
Sterksel

Dinsdag 23 januari
Medewerkers;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, 
Sterksel

Dinsdag 30 januari
Varkenshouders, 
bedrijfsleiders en 
medewerkers;
Agrifirm
Landgoedlaan 20, 
Apeldoorn

DE KENNISKALENDER 2018 IS EEN INITIATIEF VAN: DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
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De vitaliteit van een toom biggen wordt al 
grotendeels bepaald in de inseminatiestal. De 
voeding van de zeugen na spenen speelt een 
cruciale rol bij de ontwikkeling van een uniforme 
toom vitale biggen. De tweede belangrijke factor is 
een goede berigheidsstimulatie en het precies op 
het juiste moment insemineren van de zeug.

Tijdens de paar dagen van spenen tot insemineren speelt de 
voeding van de zeug een belangrijke rol voor  de uniformiteit 
en vitaliteit van de biggen die 115 dagen later worden gebo-
ren. Jos Michels of Michiel Stoutjesdijk van Agrifirm vertellen 
wat de toegevoegde waarde is van flushen in deze periode. Ze 
gaan in op de beste voersamenstelling qua energie, eiwit en 
structuur. Met extra aandacht voor de tweede worpszeugen. 
Hoe verloopt het proces van follikelgroei en hoe kun je hier 
met voeding nog op sturen, waardoor je de bigvitaliteit kunt 
verbeteren.
Voor optimale resultaten van het insemineren is het van 
belang om de cyclus van de zeug en de hormoonhuishouding 
goed te kennen. Anton Oudenampsen van Varkens KI Neder-
land legt het uit. Hoe en hoe vaak is beerstimulatie nodig en 
hoe weet je wat het juiste inseminatiemanagement is, komt 
uitgebreid ter sprake. Net als de rol van goed insemineren op 
het juiste moment voor de bigvitaliteit. Hij laat ook zien hoe je 
met behulp van kengetallen je inseminatiemanagement kunt 
verbeteren en controleren.

Voer en tijd = vitaliteit

Huiswerkvragen
Ter voorbereiding op het thema willen we u drie vragen voorleggen, de antwoorden worden alleen gebruikt tijdens de Kennissessies:
1) Bent u tevreden over de kwaliteit van uw biggen?2) Wat zou u willen verbeteren?
3)  Welke rol zou het optimaliseren van het inseminatiemanagement hierbij kunnen spelen?

Stuur de antwoorden op naar de begeleider van deze Kennissessie, Linda Janssen: linda@ljvconsultancy.nl.

PROGRAMMA
15.45 uur Ontvangst

16.00 uur Opening door begeleider Linda Janssen

16.15 uur Expertbijdrage: De invloed van voeding op vitale biggen

17.00 uur  Expertbijdrage: Optimaliseren inseminatiemanagement

17.30 uur Expertbijdrage: Wat zeggen de data?

  Experts: Jos Michels/Michiel Stoutjesdijk (Agrifirm) en  

Anton Oudenampsen (Varkens KI Nederland)

18.00 uur Diner: soep en broodjes

19.00 uur Workshop ronde 1

  1. Optimalisatie van het inseminatiemoment

  Anton Oudenampsen  van Topigs Norsvin neemt je door 

middel van een film mee door het verloop van de berigheid 

en het proces van insemineren. Hij geeft je handvatten 

om het ideale inseminatiemoment te bepalen. Tijdens de 

discussie kom je er achter hoe een ideale inseminatiestal er 

uit ziet. Je krijgt praktische tips mee naar huis.       

  2. Voeding en bigvitaliteit

  Vanuit een enquêtes op 85 zeugenbedrijven zijn de 

succesfactoren voor bigvitaliteit gevonden.  Samen met jouw 

collega’s en Jos Michels/Michiel Stoutjesdijk bespreek je deze 

succesfactoren. Welke rol speelt voeding hierin? Wat kan je 

zelf nog verbeteren?

 19.45 uur Pauze

20.00 uur Workshop ronde 2

20.45 uur Afronding en evaluatie

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.

Extra info Aanmelden www.varkens.nl/kenniskalender

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