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Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het Poultry Expertise Centre.
Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
en in de agenda staan de komende evenementen. Veel leesplezier

Agenda
27 februari 2015
Nascholingscursus Anoxia
(inschrijven kan tot 20 februari)

Colofon
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Nu ook op Facebook!

Like onze pagina, klik hier
Mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Gelderland
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Vind ons ook op:

Nascholing “Anoxiatoepassingen voor verdoven
en doden van pluimvee”
Onder auspiciën van het Poultry Expertise Centre
organiseert PTC samen met Anoxia Europe BV op
vrijdag 27 februari 2015 een nascholingscursus over
de toepassingsmogelijkheden voor anoxia in de pluimveehouderij. Deze cursus is bedoeld voor praktiserende pluimvee-dierenartsen, maar ook andere
belangstellenden zijn welkom bij het ochtenddeel met
inleidingen. Het practicum in de middag is uitsluitend
bestemd voor dierenartsen. De cursus is geaccrediteerd door KNMvD onder nummer UNN KD1073 met
2,5 nascholingspunten (ochtendprogramma) en 1,5
nascholingspunten (middagprogramma).
U kunt zich aanmelden tot vrijdag 20 februari a.s. bij
Heidi van den Top, door het aanmeldingsformulier in
te vullen en per mail te retourneren aan h.vdtop@ptcplus.com. Lees hier verder.

Studenten gevraagd: ‘Waar
halen we duurzaam eiwit
vandaan?’
Help jij met jouw afstuderen mee aan een groot,
meerjarig project voor de verduurzaming van de eiwitvoorziening voor veevoer? Jij kunt bijdragen aan de
zoektocht naar alternatieven voor geïmporteerde soja.
Een van de redenen dat de Nederlandse veehouderij
zo succesvol is, is dat we sterk zijn in het maken van
goed veevoer. Een belangrijke component van veevoer is eiwit, dat vooral in geïmporteerde soja zit. Die
import van soja is een belangrijk punt van kritiek voor
de Nederlandse veehouderij. Lees hier verder.

PEC participeert in K2K
project: “Broiler farm management training Indonesia”
Het Poultry Expertise Centre gaat deelnemen in het
project “Broiler farm management training Indonesia”.
Het project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen en met financiering door Nederlandse
en Indonesische bedrijven en overheden, o.a. verenigd
in FOODTECH Indonesia.
Lees hier verder

Unieke samenwerking met
grijs onderwijs en bedrijfsleven
In samenwerking met het bedrijfsleven gaan studenten
van Groenhorst Barneveld, Cah Vilentum, en het ROC
A12 fictief een innovatieve pluimveestal ontwikkelen.
De studenten kunnen elkaar aanvullen op het gebied
van pluimveekennis en techniek. Lees hier verder

