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Dinsdag 20 november
Varkenshouders, bedrijfsleiders 
en medewerkers; 
17.00 – 20.00 uur;
Trouw Nutrition
Veerstraat 38, 5831 JN Boxmeer
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De periode van spenen tot afleveren van de biggen is 
best kort. In een week of zes wil je dat de biggen flink 
groeien van een kilo of 7 tot 25 kilo of meer. Om zodoende 
een goede, gezonde kwaliteitsbig te kunnen leveren. De 
gespeende biggen moeten dan goed vreten. Hoe pak je 
dat aan? Waar moet je op letten? 

Natuurlijk begint het leveren van een goede kwaliteitsbig al in het 
kraamhok. De big moet goed groeien van de melk van de zeug. En 
door een gerichte bijvoeding zorg je dat de big goed is voorbereid 
op het speenmoment.

De meeste aandacht gaat in deze Kennissessie echter naar de ge-
speende biggen. Leendert Amersfoort, productmanager bij Trouw 
Nutrition, gaat in op de voeding en verzorging van de gespeende 
biggen: hoe zorg je dat de biggen goed groeien. Hij richt zijn speciale 
aandacht daarbij op de eerste week na spenen. Wat is nu eigenlijk 
een fatsoenlijke voeropname in de eerste week? En zijn er daarbij 
bijvoorbeeld rasverschillen tussen een Tempo of een Piétrain?

Samen met biggenspecialist Bert Pappot zal Amersfoort laten zien 
dat de voeropname van de biggen van meerdere factoren afhangt. 
Niet alleen de voersamenstelling en voerkwaliteit en manier van aan-
bieden speelt een rol, maar bijvoorbeeld ook de groepsgrootte en 
groepssamenstelling. Is het nu handig om de kleinste biggen apart te 
leggen, of niet? En wat is de rol van de voerhygiëne en bijvoorbeeld 
het klimaat in de stal op de voeropname door de biggen?

Een kwaliteitsbig: hoe  
aanpakken na spenen?

Huiswerk
•  Meet eens hoeveel de biggen de eerste week na het spenen vreten.•  Maak foto’s of korte filmpjes van de voermethode de eerste week na het spenen.

Stuur de gegevens (graag voor 15/11) op naar Leendert Amersfoort: leendert.amersfoort@trouwnutrition.com.

De gegevens en het beeldmateriaal worden alleen tijdens de  workshop op de Kennissessie gebruikt. 

PROGRAMMA
17.00 uur Ontvangst

17.15 uur    Presentatie over het Swine Research Centre 

Bedrijfsleider Stefan Wilms

17.45 uur Hoe pak je de voeding na spenen aan

 Leendert Amersfoort

18.15 uur  Diner

19.00 uur Workshop

 Praktische voeding na spenen

 Leendert Amersfoort & Bert Pappot

  Aan de hand van de ingestuurde foto’s en 

filmpjes gaan we in discussie over de voeding 

van de gespeende biggen. Hoe zorgen de 

varkenshouders en medewerkers er in de 

praktijk voor dat de biggen goed gaan eten. Hoe 

doen ze dat op het Swine Research Centre. 

  Hoe hoog is de voeropname in de eerste week 

op de varkensbedrijven in de praktijk en welke 

ervaringen hebben ze op het Swine Research 

Centre? 

20.00 uur Afsluiting

Meer informatie kunt u  
krijgen bij de begeleider 
Leendert Amersfoort:  
leendert.amersfoort@
trouwnutrition.com

Aanmelden voor deze Kennissessies kan tot uiterlijk vier dagen voor het begin van de betreffende 
Kennissessie. Er is één bijeenkomst voor varkenshouders, bedrijfsleiders en medewerkers. 
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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