Onderzoeksprioriteiten voor de
varkenshouderij
Vlaanderen betrekt de varkenshouders bij het opstellen van een onderzoeksagenda

Uitnodiging studienamiddag Agriflanders
Donderdag 12 januari - 13u tot 16u30
Welke kennis en welk soort onderzoek hebt u als ambitieuze varkenshouder zeker nodig in de komende
jaren? Wat ontbreekt er op dit moment? En wat zou u dan concreet uit de wetenschappelijke
bevindingen willen halen?
Het structureel in kaart brengen van de onderzoeksbehoeften van de varkenshouders is één van de
acties uit de G30-varkenstop. Het Varkensloket en het Praktijkcentrum Varkens organiseren hiervoor
een digitale enquête bij de varkenshouders om mogelijke onderzoeksbehoeften en –onderwerpen te
prioriteren.
Deze studienamiddag focust op vier actuele technische en economische (onderzoeks)thema’s:
speenmanagement, vleeskwaliteit, rendabiliteit en genetica. Kom mee discussiëren en geef als
varkenshouder uw onderzoeksbehoeften aan op stand 4330 (beleidsdomein Landbouw en Visserij) in
hal 4. Varkenshouders ontvangen een geschenk dat nuttig is tijdens de werkzaamheden in de stal.

Programma
13u00 - 13u15

Welkomstwoord - Sarah De Smet (Varkensloket)

13u15 - 13u50

Succesvol spenen van biggen, een uitdaging voor de varkenshouder - Joris Michiels
(UGent)

13u50 - 14u25

Naar een betere vleeskwaliteit in de varkenshouderij - Stefaan De Smet (UGent)

Pauze
14u50 - 15u25

Belang van betrokkenheid van de sector in vraag gedreven onderzoek: optimaal
slachtgewicht als case - Frederik Leen (ILVO)

15u25 - 16u00

Het belang en nut van genetisch onderzoek voor de varkenssector - Steven
Janssens (KU Leuven)

16u00 - 16u15

Slotwoord - Dirk Fremaut (voorzitter Praktijkcentrum Varkens)

16u30

Afsluitende drink - stand beleidsdomein Landbouw en Visserij

Waar en wanneer
De studienamiddag vindt plaats op donderdag 12 januari 2017 (13u tot 16u15) tijdens de land- en
tuinbouwbeurs Agriflanders in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent.
Zaal: Flex Lounge (ingang via de foyer hal 1).

Inschrijven
Deelname aan de studienamiddag is gratis. Inschrijven (deadline 9 januari) is verplicht daar het
aantal plaatsen beperkt is. U kan inschrijven via het online inschrijvingsformulier of door te bellen
naar 09 272 26 67.
Om deel te nemen aan de studienamiddag heeft u geen toegangskaart nodig voor de beurs. De
ingeschrevenen ontvangen na deelname aan de studienamiddag een toegangskaart.
Meer inlichtingen? Bel of mail Sarah De Smet (09 276 26 67 - sarah.desmet@varkensloket.be).

Doelpubliek
De studienamiddag richt zich in het bijzonder naar varkenshouders en voorlichters, en wordt
georganiseerd door het Varkensloket en het Praktijkcentrum Varkens.

