INSPIRATIE
VOOR UW STUDIECLUB!

Pluimveehouderij
De juiste inhoud voor een geslaagde bijeenkomst
Ervaringen en kennis delen staan centraal tijdens studieavonden en workshops. Maar welke inhoud geeft u mee? Wij helpen studieclubs graag bij het organiseren van een geslaagde bijeenkomst. Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen waarover wij studieavonden en workshops verzorgen.
Op maat gemaakt
Sprekers van bijvoorbeeld fokkerij-instellingen en/of dierenartsen nodig? De bijeenkomst combineren met een stalbezoek?
Samen maken we een programma en presentatie op maat. We spreken uw wensen door en adviseren waar nodig om tot
een geslaagd resultaat te komen.
Meteen aan de slag?
Neem contact op met onze Klantenservice via pluimvee@forfarmes.eu of bel 088 024 80 50. Dan bekijken we samen
hoe uw studieavond of workshop in te vullen is.

PRESENTATIE

BESCHRIJVING

DOELGROEP

Voorspelbaar topresultaat
met meer werkplezier.

Aan de hand van drie thema’s:
•
Gezonde groei,
•
Goede strooiselkwaliteit
•
Hoog saldo
kijken en praten we samen met u, hoe ook u voorspelbaar topresultaat
met werkplezier kunt behalen.

vleeskuikens

Tob of Top Start?

Tips voor de eerste 100 uur van een vleeskuiken. Interactieve presentatie
met veel foto’s en filmpjes.

vleeskuikens

1.300 gezonde kuikens per
vierkante meter per jaar
halen?

Aan de hand van 5 thema’s:
•
Optimaal verenkleed
•
Gezonde darmen
•
Veel broedeieren
•
Goede bevruchting
•
Vitale eendagskuikens
kijken en praten we samen met u, hoe u tot dit resultaat kunt komen.

vleeskuikenouderdieren

Voerkosten verlagen en top
technisch resultaat halen,
hoe doe je dat?

Speciaal voor legpluimveehouders met eigen grondstoffen kijken we
naar de mogelijkheden om de voerkosten te verlagen en top technisch
resultaat te halen

legpluimvee

Vitale onbehandelde
hennen die
langer renderen

Aan de hand van vier thema’s:
•
Veilige opfok
•
Soepele transitie
•
Hoge piekproductie
•
Uitstekende legpersistentie
kijken we naar de uitdagingen rondom het houden van onhandelde
hennen.

legpluimvee

Z.o.z. voor meer presentaties

Vervolg presentaties

Split Feeding, voeren naar
behoefte

Homemixing

Over de continue zoektocht naar rendementsverbetering door:
•
Verbeteren voerefficiëntie
•
Optimaliseren van ei(schaal)kwaliteit
Voor pluimveehouders die zelf (willen) mengenEr komt vanalles
kijken bij het zelf mengen van voer. Maar hoe zorg je voor behoud
van technische resultaten en het waarborgen van de kwaliteit van de
grondstoffen?

legpluimvee

pluimvee

