Internationaal Voortplantingsseminar
Donderdag 10 februari 2011
Kasteel De Berckt Baarlo

Sprekers:
Drs. Juan José Vázquez ,Dipl. ACT
La Silla Veterinary Hospital and Breeding Farm

Drs. Roberto Sanchez Alemania,
gynaecoloog bij Paul Schockemöhle

Drs. M.T. Wessel, dACT, dECAR, NL Specialist

Georganiseerd door Specialistische Voortplantingspraktijk in
samenwerking met:

Internationaal Seminar Voortplanting op kasteel De Berckt
Traditiegetrouw organiseert de Specialistische Voortplantingspraktijk (SVP), in
samenwerking met de AUV, Intervet Schering Plough en Nifa Technologies, een
seminar voortplanting, voor dierenartsen, met een internationaal karakter. Twee
vermaarde en gewaardeerde collega’s uit het internationale netwerk van de SVP
komen daarvoor op 10 februari 2011 naar Nederland:
Juan Jose Vazquezs, als dierenarts verantwoordelijk voor alle gynaecologische
handelingen, ook op bedrijfsniveau, bij Hipico la Silla, Mexico. De internationaal
vermaarde stoeterij van Alfonso Romo, die met de inzet van topmerries grote
successen bereikte. De tweede spreker is Roberto Sanchez, gynaecoloog bij de
sportstal en stoeterij van Paul Schockemöhle, de thuisbasis van wereldkampioen
Totilas en de grootste privéstoeterij van Europa.
Onderwerpen van het seminar zijn:
- resultaten met inseminatie met diepvries en gekoeld sperma en vergelijking
hiertussen
- door grote aantallen merries op genoemde (sport)stallen relevante data
- embryo transplantatie bij merries die in de sport lopen, welke overwegingen te
maken en data omtrent:


invloed van temperatuur op embryo recovery rates



invloed van beweging/trainingsniveau op embryo recovery rates



invloed van enkele/dubbele eisprong en lokatie (één- of tweezijdig)

- bedrijfsmatig embryo transplantatie uitvoeren, waaronder management van donor
en ontvangster(s)
Kortom veel informatie van twee zeer ervaren dierenartsen, informeel aangevuld en
geregisseerd door Myrthe Wessel, sfeervol ondergebracht op een landgoed dat
eeuwenoude cultuur en natuur ademt. Dit alles zal plaatsvinden in kastelendorp
Baarlo waar het team van Stal Hendrix, Hippisch ondernemer van het jaar 2010, ons
een inkijk geeft in de bedrijfsvoering op hun schitterende accommodatie. Naast de
training en verkoop van jonge sportpaarden over de hele wereld, zijn de
hengstenhouderij en de fokkerij met merries die zich in de topsport bewezen hebben,
onderdelen van het bedrijf.

