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Goed kijken voor  
een zorgeloze groei

Kennissessie Biggenopfok: Opleggen en opstarten

Varkens.nl Kenniskalender
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Dinsdag 3 april
Medewerkers
16.00 – 21.00 uur
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17,  
Sterksel

Maandag 9 april
Varkenshouders, bedrijfs
leiders en medewerkers;
16.00 – 21.00 uur;
Denkavit Pig Farm
Gruttoweg 8, Stroe

Maandag 16 april
Varkenshouders en  
bedrijfsleiders;
16.00 – 21.00 uur;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel

DE KENNISKALENDER 2018 IS EEN INITIATIEF VAN: DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
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Een zorgeloze groei van de biggen na spenen, begint 
al in het kraamhok. Door de biggen van jongs af aan 
bij te voeren, leren ze vreten. Goed kijken of ze ook 
allemaal vreten is nodig. Ook na spenen moet je 
vooral goed kijken: vreten de biggen wel en hoe kan 
ik daar met de keuze van speenvoer wat aan doen?

Na de geboorte is een goede biestopname het eerste aan-
dachtspunt in de kraamstal. Om een speendip te voorkomen 
komt kort daarna al het bijvoeren van de biggen om de  
hoek kijken. Experts van Denkavit vertellen waarom bijvoeren 
zo belangrijk is. Welke producten zijn er: gebruik je speciale 
droogvoeders voor heel jonge biggen of melk en brijvoer. De 
techniek biedt hierbij ook oplossingen. Belangrijk is en blijft 
een goede voeropname, met zo min mogelijk  
spreiding in de opname.

De overgang bij spenen blijft een belangrijk moment. Wel  
kun je ervoor zorgen dat dit zo vloeiend mogelijk verloopt.  
Experts van Fransen Gerrits (Zuid) en van Agruniek Rijnvallei 
(Noord) vertellen wat er gebeurt bij de overgang van zuigen 
naar vast voer. Hoe kun je daar met de keuze van speenvoer 
op inspelen. Door goed te kijken naar de biggen, kun je veel 
zien: is het klimaat in de biggenopfok wel goed, hoe gaat het 
met de voer- en wateropname? Met gericht voeren kun je 
goed sturen. Door te kijken wat het dier nodig heeft, krijg je 
maatwerk.

Goed kijken voor een  
zorgeloze groei

Huiswerkopdracht
1) Wat voer je in de kraamstal?
2) Wat voer je net na spenen?
3) Hoe voer je in de kraamstal en net na spenen?

Denk ter voorbereiding alvast na over deze vragen.  Deze zullen aan bod komen tijdens de Kennissessie. 

PROGRAMMA
15.45 uur Ontvangst
 
16.00 uur Opening door begeleider Linda Janssen
 
16.15 uur Bewust werken in de kraamstal 
 Ruud Beeks (Zuid), Nico Henken (Noord), Denkavit
 
17.00 uur Pauze
 
17.10 uur Een zorgeloze overgang na spenen
  Jan van Haperen en Geert Wouters, Fransen Gerrits (Zuid) 

Marcel Schennink, Agruniek Rijnvallei (Noord)
 
18.00 uur Vragen en discussie 

18.15 uur Diner: soep en broodjes 

19.00 uur Start workshops
 1. Toepassen van voer in de kraamstal
  Met Merijn Veldkamp van Denkavit ga je aan de slag met 

oplosproeven. Welke producten zijn er voor het bijvoeren 
van de biggen in de kraamstal? Wat zijn de verschillen en hoe 
maak je ze aan? Met de groep ga je producten oplossen en 
kijken naar samenstelling, stabiliteit en toepassing van de 
producten. Je krijgt praktische tips mee naar huis.

 
  2.Voorkomen van speendip en zorgeloze groei
  Aan de hand van stellingen van de experts van Fransen 

Gerrits (Zuid) en Agruniek Rijnvallei (Noord) gaat de groep 
in discussie over de voeding rondom het spenen en net na 
spenen. Ook de voertoepassing en voerinhoud komt aan 
bod. Samen met je collega’s ga je dieper in op de voeding 
van gespeende biggen. Welke voeders gebruik je, hoe vaak 
voer je en waarom? 

21.00 uur Afsluiting

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.

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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