in samenwerking met Groenhorst Barneveld

Programma basiscursus
vleeskuikens
Learning
by doing

Bezoekadres:
Barnseweg 3
3771 TN Barneveld
T: 088 020 6199

www.ptcplus.com

Inhoud van de training
Dag 1 – 4 mei 2017 – 13.30 - 20.30 uur
Fokkerij, broederij en opvang van kuikens
• Kwaliteit ouderdieren
• Eikwaliteit
• Kuikenkwaliteit
• Kuikenpaspoort
• Opvang kuikens

Programma basiscursus
vleeskuikens
Algemene informatie
De basiscursus vleeskuikenhouderij is een unieke cursus die theorie en
praktijk mixt. Vakspecialisten uit het bedrijfsleven brengen, in 8 dagen,
thema’s onder de aandacht.
Duur

8 dagen

Doelgroep Houders van vleeskuikens, medewerkers van
vleeskuikenbedrijven en vertegenwoordigers in de
vleeskuikensector.
Locatie

Diverse locaties

Prijs

€ 2.000,- per persoon

Inclusief

• Lesmateriaal
• Koffie / thee
• Diner

Erkenning Na afloop van de training ontvangt elke deelnemer een
deelnamecertificaat.
Informatie, aanmelding en contact
Annemiek Bloed
T: +31 (0) 6 17 58 78 00
E: a.bloed@groenhorst.nl
www.ptcplus.com
Op dit programma zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden en tarieven van PTC+ van
toepassing, te vinden op www.ptcplus.com.
*Bij vogelgriep gaat deze cursus niet door.

Vandaag leren, morgen toepassen,
dat is PTC+. Kennis, vaardigheden en
ondernemerschap komen samen om
te worden gedeeld volgens een uniek
didactisch concept: “Learning by doing”.
Door jarenlange ervaring, gecombineerd
met bevlogen trainers biedt PTC+ de mogelijkheid meer kennis te
krijgen van de laatste ontwikkelingen en trends op uw vakgebied.
Daarnaast biedt PTC+ trainingen, bedrijfsopleidingsplannen,
ontwikkeltrajecten en praktijkassessments voor professionals op
de expertisegebieden pluimvee, varkens en diervoerders. Deze
kunnen altijd op maat samengesteld worden, afgestemd op uw
individuele wensen.

Dag 2 – 11 mei 2017 – 13.30 - 20.30 uur
Koppelcontrole en kuikensignalen
• Natuurlijk gedrag
• Gedragssignalen
• Sectie op kuikens
• Uitval voorkomen en registreren
• Voeronderzoek
• Doden van onbehandelbare kuikens
Dag 3 – 18 mei 2017 – 13.30 - 20.30 uur
Technische en economische kengetallen
• Technische kengetallen
• Economische kengetallen
• Invullen voorbeeldcase
Dag 4 – 1 juni 2017 – 13.30 - 20.30 uur
Hygiëne en bio security
• Hygiëne
• Reiniging en ontsmetten
• Monitoring en bemonstering
• Salmonellastatus
Dag 5 – 8 juni 2017 – 13.30 - 20.30 uur
Voeding
• Verteringsstelsel en spijsvertering
• Grondstoffen en nutritie
• Voersamenstellingen
• Darmgezondheid
• Voeradditieven
• Voeroverschakelingen
• Tarwe bijvoeren
Dag 6 – 15 juni 2017 – 13.30 - 20.30 uur
Huisvesting en klimaat
• Wettelijke eisen huisvesting
• Huisvesting
• Bezettingsdichtheid
• Voer- en drinkwatersystemen
• Strooisel en kwaliteit
• Stalklimaat en klimaatfactoren
• Ventilatiecapaciteit
Dag 7 – 22 juni 2017 – 13.30 - 20.30 uur
Gezondheid & welzijn
• Pluimveeziekten
• Vaccinatieprogramma’s
• Voetzoollaissies beoordelen
• Reductie antibioticagebruik
Dag 8 – 29 juni 2017 – 13.30 - 20.30 uur
Retail en slachterij
• Vki Formulier
• Dierwelzijn
• Ontvangst, slachtproces en verwerking
• Monitoring van voetzoollaissies
in samenwerking met

