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Seminarie
Varkenshouderij

Geeneinde 54, 2381 Ravels
open van 10.00u tot 18.00u

Zaterdag 29 februari 2020 om 10.30u
Seminarietent (hal 1)

Afrikaanse varkenspest?
Ik ben er klaar voor!
De prijsvorming in de varkenshouderij stond jarenlang onder
druk. In 2019 kwamen er eindelijk betere tijden aan. De sector
beseft echter dat het succes drijft op de malaise van de
varkenshouderij in Azië. Staan we er voldoende bij stil dat de
Afrikaanse varkenspest een permanente dreiging vormt voor
de professionele varkenshouderij in Vlaanderen en Nederland?
Tijdens het seminarie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
gaan we dieper in op de aanhoudende dreiging van Afrikaanse
varkenspest en de scenario’s bij een uitbraak in onze regio.
Franky De Letter, hoofdredacteur van het vakblad
Varkensbedrijf, leidt de discussie in goede banen. Kom
luisteren en participeer o.a. via SMS-vraagstelling.

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt!
Schrijf u nu in via www.agridagen.be
Toegang tot het seminarie is gratis inbegrepen in de
toegangsprijs voor de AGRIDAGEN 2020.

Alle info op

www.agridagen.be

Programma:
10.30u: aanvang seminarie
Luc Verspreet: “Wat zijn de gevolgen
van de Afrikaanse varkenspest voor de
slachterijen en wat is de impact op de
prijsvorming?”
Philippe Houdart: “Hoe houden we
Afrikaanse varkenspest buiten onze
bedrijven en wat als het virus toch
binnensluipt?”
Panelgesprek met 4 zelfstandige
varkenshouders
12.00u: netwerkmoment
13.00u: einde
Panelleden:
Annechien ten Have: agrarisch ondernemer van het jaar in
Nederland en ex-voorzitter LTO-vakgroep Varkenshouderij
Bénédicte Dobbels: zaakvoerster van M+Pigs
Neel Gorssen: bestuurslid VPF en voorzitter van de
plaatselijke jagersvereniging
Jan Arnouts: lid van Groene Kring werkgroep Varkens
Sprekers:
Luc Verspreet: directeur Propigs en COO Belgian Pork Group
Philippe Houdart: directeur crisispreventie en -beheer bij
het FAVV

Dit seminarie wordt u aangeboden door:

studie- en adviesbureau

