INSPIRATIE
VOOR UW STUDIECLUB!

Varkenshouderij
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 varkens@forfarmers.eu of tel.: 088 024 80 70. Dan bekijken we samen hoe uw
studieavond of workshop in te vullen is.

WORKSHOP

BESCHRIJVING

ZEUGEN
Vitale zeugen, méér melk en
zware biggen

Een praktische workshop over een hoog aantal zware gespeende biggen per zeug, waarbij
de zeug vitaal blijft met een hoog uierrendement. We richten ons op voerstrategie in
combinatie met management in de stal. Dit wilt u toch ook?

Biest- en
kraamstalmanagement

Optimale biest- en kraamstalmanagement zorgt voor een hoger rendement en een
gezondere big. De bigvitaliteitscheck en de Biest-Score helpen u hierbij. Er worden
praktische tips gegeven, zodat u hier in de praktijk resultaat mee gaat halen. Meten = weten!

Focus op groei en
voederconversie

Wat is de invloed van het speengewicht op de dagelijkse groei? En weet u de
voederconversie en voeropname van uw biggen? Biggenvoeding… de basis voor een
winstgevende varkensproductie. Leer er meer over tijdens deze workshop.

VLEESVARKENS
Op naar de juiste balans

Z.o.z. voor meer presentaties

Door beter te sturen op spier, spek en gewicht stijgt uw rendement. Met het
karkasanalyseprogramma van ForFarmers krijgt u inzicht in de aandachtspunten op uw
bedrijf. U krijgt praktische tips op het gebied van voer en management.

Vervolg presentaties

ZEUGEN EN VLEESVARKENS
Big Data

Bedrijven zijn in ontwikkeling; worden groter en hebben meerdere locaties. Wat zijn de
nieuwste ontwikkelingen rondom Big Data? We zoomen samen met u in op hoe inzicht in uw
resultaat uw rendement kan verbeteren. Hoe neemt u goed onderbouwde beslissingen en
haalt u het hoogste bedrijfsrendement?

Sturen op rendement

Wat is voerwinst en welke kengetallen hebben invloed? Een workshop die interactief
wordt door de gegevens van de deelnemers vooraf in te sturen. Gezamenlijk wordt een
stappenplan doorlopen hoe de voerwinst te verbeteren is.

Voorspelbaar resultaat met
fermentatie

Verhoging kwaliteit en gezondheid, verlaging antibioticagebruik, inspelen op
fosfaatwetgeving, verlaging kostprijs… Fermentatie biedt enorme mogelijkheden! Wat zijn
de randvoorwaarden? En wat is het resultaat? Onze specialist geeft antwoord.

Zelf mengen

Een praktische workshop over grondstoffenkennis. Alles over grondstoffen en bijproducten,
zowel technisch als economisch. Ook wordt ingegaan op het zelf mengen. Wat komt er bij
kijken, van grondstoffenontvangst tot rantsoen.

Segmentgerichte
marktbenadering

Wat is de laatste ontwikkeling in de varkensmarkt? Hoe gaan we om met vraag en aanbod?
En hoe kunt u toegevoegde waarde creëren? U wordt bijgepraat over de kansen in de markt,
concepten en strategische keuzes. Geïnteresseerd in segmentgerichte marktbenadering?
Vraag naar deze workshop.

Bedrijfsvergelijking

Vergelijk elkaars resultaten. Door de resultaten via het monitoringsprogramma Agroscoop
naast elkaar te zetten, krijgt u een schat aan informatie voor verbetering op uw eigen bedrijf.
De plussen en minnen worden genoemd en we leren van elkaar.

