Uitnodiging
De KU Leuven – Onderzoeksgroep Huisdierengenetica en
de Vlaamse overheid – Departement Landbouw en Visserij nodigen u graag uit op de:

10e FOKKERIJDAG
IN ACTIE VOOR GENETISCHE
VOORUITGANG
SAMENSPEL VAN ONDERZOEK, ORGANISATIES EN OVERHEID

Woensdag 7 november 2018 | 13.00u – 17.00u
Vlaams Administratief Centrum Dirk Bouts | Auditorium
Diestsepoort 6 – 3000 Leuven

Voor deze jubileumeditie komt de triple helix onderzoek, organisaties en overheid in de schijnwerpers.
Synergieën door gelijktijdige samenwerking van deze drie partijen leiden tot een resultaat dat veel
groter is dan de som van de drie afzonderlijk. Innovatie en economische ontwikkeling zijn het product
van deze hybridisatie. Wat kan deze triple helix betekenen voor de fokkerij in Vlaanderen?
Experten uit het onderzoek, de fokkerijorganisaties en de overheid delen u hun kennis en visie mee.
De Fokkerijdag is een uniek, niet te missen moment om kennis te delen met en te netwerken tussen leden
van fokkerijorganisaties, voorlichters, docenten fokkerij en fokkers.

www.vlaanderen.be/landbouw

Programma


13:00 Ontvangst met koffie



13:30 Inleiding

Nadine Buys, Professor–Decaan Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, KU Leuven


13:35 Overheid

>

Welke rol speelt de Vlaamse overheid in het beleid, de subsidies en het toezicht op de
fokkerij?

Departement Landbouw en Visserij


13:55 Onderzoek

>

Genomische tools ter ondersteuning van de genetische diversiteit van lokale rassen.
Voorbeelden voor het Kempens Roodbont, hondenrassen, Piétrain, Melkschaap, WestVlaams rood.

Wim Gorssen en Roel Meyermans, onderzoeksgroep Huisdierengenetica KU Leuven

>

Fokkerij en verduurzaming van dierlijke productie

Johan Van Arendonk, Ph.D., Hendrix-Genetics (NL)



14:55 Pauze



15:25 Organisaties

>

Dataverzameling bij de rundveefokkerij in het kader van genomische selectie en smart
farming. Gebruik van deze data voor het management van rundveebedrijven.

Peter Broeckx, Voorzitter Coöperatie Rundveeverbetering, CVR

>

Structurele aanpassingen/partnerships in functie van consumentgerichte productie van
varkensvlees, dataverzameling bij de varkensfokkerij.

Chris Dhondt, Manager Vlaamse Piétrain Fokkerij (VPF)

>


Arnold Jacques, Vlaamse Fokkerijcommissie KM Sint-Hubertus (KMSH)

16:25 Afsluiter

>



Dataverzameling bij de hondenfokkerij, basis voor genetische verbetering.

Welke opmerkelijke kennis en inzichten brachten 10 jaar fokkerijdag?

Steven Janssens, onderzoeksexpert bij de onderzoeksgroep Huisdierengenetica,
KU Leuven

17:00 Einde

Inschrijving
Deelname is gratis.
Inschrijven kan via deze inschrijvingslink.
Uitschrijven op mails rond dit type evenementen kan door te antwoorden op deze mail, met als onderwerp ‘uitschrijven’
U kan onze privacyverklaring terugvinden op www.vlaanderen.be/landbouw/privacy. V.U. Patricia De Clercq

www.vlaanderen.be/landbouw
www.vlaanderen.be/landbouw

