
Sesji wiedzy
ZAPROSZENIE

Pozywienie dla prosiat
Chow zdrowych i szczesliwych prosiat

Varkens.nl Kenniskalender
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Hoge Maasdijk 1,Andel
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Chow zdrowych prosiat. Kto by tego nie chcial? Co mozna 
samemu w tym celu zrobic? W trakcie tej sesji naukowej 
bedziemy rozmawiali o wadze procesu pozywienia u prosiat w 
zagrodzie porodowej.

Ponadto wyjasnimy proces odlaczania i co mozna zrobic zeby zapobiec 
spadkowi wagi po odlaczeniu.

Praca nad zdrowymi prosietami zaczyna sie juz przy porodzie. Waga 
porodowa jak rowniez  spozywanie pokarmu ma podstawowy wplyw na 
rozwoj i przyrost prosiecia. Ad Heijneman, specjalista w De Heus, pokaze 
jak mozna kierowac spozywaniem pokarmu u prosiat. Ponadto poruszony 
zostanie temat wagi dozywiania prosiat w zagrodzie porodowej. Jak mozna 
to poprawic? O tym bedzie mowa podczas tej sesji naukowej.

Spadek wagi po odlaczeniu. Co to takiego dokladnie? Jak temu zapobiec? 
Ad Heijneman wyjasni jak dokladny dobor karmy i jakosc moga obnizyc 
spadek wagi po odlaczeniu. Odpowiednia karma w odpowiednim momencie 
maja wplyw na stan jelit i ogolny stan zdrowia prosiecia. Jak mozesz sam w 
praktyce kierowac tym procesem we wlasnej firmie?

W czasie wykladu bedziemy pracowac przy sporzadzaniu pozywienia (mleko, 
brij??) dla prosiat w kraamstaal. Nauczysz sie jak to najlepiej robic, przy jakiej 
temperaturze i jak sprawdzic czy karma jest dobrze rozrobiona i smaczna dla 
prosiat. 
Ponadto grupa uczestnikow bedzie oprowadzona po fabryce pozywienia dla 
prosiat van De Heus in Andel. Fabryka pozywienia, ktora produkuje wylacznie 
najwyzszej jakosci pozywienie dla prosiat. Uczymy wszystkiego o produkcji 
zywnosci dla prosiat, jakosci i surowcow.

Chow zdrowych i szczesliwych prosiat

Zadanie domowe:
•  Zrob zdjecie z dozywiania prosiaka w zagrodzie porodowej: jakiego uzywasz produktu? Jak go przygotowujesz? W czym to robisz?•  Zrob zdjecie z dozywiania odlaczonego prosiaka:  jakiego uzywasz produktu? Jak go przygotowujesz?  W czym to robisz?

PROGRAMMA
12.30 uur Przywitanie, poczestunek 
 
13.00 uur  Otwarcie i krotkie 

przedstawienie uczestnikow
 
13.15 uur   Wyklad Ad Heijneman o 

zywieniu prosiat w praktyce
 
14.00 uur Przerwa
 
14.15 uur   Kurs przygotowania 

pozywienia dla prosiat w 
zagrodzie porodowej

 
14.45 uur Wizyta w fabryce 
 
16:00 uur Przerwa
 
16.15 uur   Zakonczenie kursu  

przygotowania pozywienia 
dla prosiat w zagrodzie 
porodowej

 
16.30 uur  Wspolne podsumowanie i 

zakonczenie

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


