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Summary of the project 

Problem definition Opfokgelten vormen het fundament voor een sociale en goede 
zeugenstapel. Echter, de aandacht voor deze categorie dieren is op 
het zeugenbedrijf zeer beperkt. Opfokzeugen worden op verschillende 
leeftijden op een vermeerderingsbedrijf aangevoerd (variërend van 10 
weken leeftijd tot dekrijpe leeftijd of al drachtig) en vaak afgezonderd 

van de zeugenstapel opgefokt, totdat ze dekrijp zijn. Afstemming over 
het laten aansluiten van de opfokomstandigheden op de 

omstandigheden op het zeugenbedrijf is er nauwelijks. Opfokzeugen 
krijgen vaak pas specifieke aandacht op het moment dat ze berig 
worden (of moeten worden) en geïnsemineerd kunnen worden, pas 
dan wordt de zeug in de zeugencyclus op het bedrijf opgenomen. 

Project goals 
 
 
 
 

Het project levert aan alle betrokken partijen nieuwe kennis op t.a.v. 
het optimaal voorbereiden van opfokzeugen. Daarnaast draagt het 
project bij aan de ontwikkeling van nieuwe huisvestingsystemen, 
waarmee leveranciers actief de markt op kunnen. 

 

PPP Annual Report 2019 
PPP projects which are under supervision of the “Topsectoren” must report annually on the 
scientific content and financial progress. This form is used to report the progress of the content of 
the project. PPP projects that finish in 2019 should make use of a different form: “PPP-final 
report.”  

The annual report will be published on the TKI / topsector website. Therefore, please 
ensure that there is no confidential information in the annual report. 
The PPP-annual report must be sent, at the latest, by the 1st of March 2020 to the “TKI’s”: 
info@tkitu.nl or info@tki-agrifood.nl. For Wageningen Research, the report has to be sent to the 
“Topsector secretary” of your respective institute. 
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Results 

Planned results 2019 
 
 

Afronding praktijkproef met opfokzeugen uit innovatief opfoksysteem 
(groepskramen) op VIC Sterksel 
Applicatie voor economische afweging voor keuze opfoksysteem 

Achieved results 2019 Afgeronde praktijkproef 
Concept applicatie economische afweging opfoksysteem 
 
 
 

Planned results 2020 Praktijksamenvatting best practices voor opfokzeugen 
Powerpointpresentatie met theoretische achtergrond en ondersteunend 
beeldmateriaal voor consortiumpartners 
Publicatie in vakpers over economische kant opfokzeugenmodel 
Rapportage met technische resultaten Best practices en Groepskramen 
systeem 
 

 

Deliverables/products in 2019 (provide the titles and /or a brief description of the 
products/deliverables or a link to a website.   

Scientific articles: 
 
 
 
 
 

External reports: 
 
 
 
 
 

Articles in professional journals/magazines: 
 
 

 
 
 

(Poster) presentations at workshops, seminars, or symposia.  
 
 
 
 
 

TV/ radio / social media / newspaper: 
 
 
 
 

 
 

Remaining deliverables (techniques, devices, methods, etc.): 

Applicatie voor economische doorrekening keuze opfokzeugenmodel 
Praktijksamenvatting best practices voor opfokzeugen 
Powerpointpresentatie met theoretische achtergrond en ondersteunend beeldmateriaal voor 

consortiumpartners 
Publicatie in vakpers over economische kant opfokzeugenmodel 
Rapportage met technische resultaten Best practices en Groepskramen systeem 
 
 
 
 



 
 

 
 

 


