
Jakie podejście zastosować na 
porodówce?

Dużo zdrowych prosiąt

Varkens.nl Kenniskalender
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Sesji wiedzy
ZAPROSZENIE



Duża liczba zdrowych prosiąt – to cel, do którego 
dąży każdy hodowca macior. W jego osiągnięciu 
ważną rolę odgrywają pracownicy. Muszą na 
przykład zadbać o dobre przygotowanie macior, 
zapewnić pomoc przy narodzinach i dopilnować, 
aby każde prosię dostało wystarczającą dawkę 
siary.

Podstawę produkcji dużej liczby zdrowych prosiąt stanowi 
kojec porodowy. W procesie tym dużą rolę odgrywa wiele 
czynników. Rutger Jansen, lekarz weterynarii i specjalista 
ds. chorób trzody chlewnej z firmy Boehringer Ingelheim 
opowie na podstawie swojego wieloletniego praktycznego 
doświadczenia, na co należy zwracać uwagę. Podczas 
wykładu (tłumaczonego na żywo na język polski) odpowie 
na wiele pytań:
•  Jak dobrze przygotować maciorę do procesu proszenia i 

produkcji mleka?

• Ile siary potrzebuje prosię?
• Jak zapewnić każdemu prosięciu właściwą ilość siary?
• Jak postępować w przypadku biegunki i jak jej zapobiegać?
• Jak od samego początku zadbać o zdrowe jelita u prosiąt?
•  Jakie znaczenie ma pobieranie siary przy szczepieniu 

macior?

Podczas tych kameralnych, interaktywnych warsztatów 
wszyscy uczestnicy otrzymają również osławioną „księgę 
siary”. Ta humorystycznie ilustrowana publikacja zawiera 
wszystkie przydatne wskazówki, zarówno po niderlandzku, 
jak i po polsku. To spotkanie, którego Twój polski pracownik 
nie chciałby przegapić! W warsztatach weźmie udział polsko-
niderlandzki tłumacz z branży trzody chlewnej.

Dużo zdrowych prosiąt:  
Jakie podejście zastosować na porodówce?

PROGRAM
godz. 16.30 Przyjęcie
godz. 17.00  Dużo zdrowych prosiąt  Lek. wet. specjalista chorób trzody chlewnej Rutger Jansengodz. 18.00 Obiad

godz. 18.45 Warsztaty
  Quiz wiedzy o zdrowiu prosiąt  Sprawdzimy nabytą wiedzę, rozwiązując przyjemny interaktywny quiz.

godz. 19.45 Zakończenie

Dalsze informacje o sesji szkoleniowej i rejestracja: 

Więcej informacji

www.varkens.nl/kenniskalender

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

https://varkens.nl/event/kennissessie-poolse-medewerkers-kraamstal/
http://www.varkens.nl/kenniskalender

