Studiedagen Edelveen 21 en 22 mei 2015

Invloed van pupgewicht
op reproductie als
volwassen teef
Op 21 en 22 mei werden opnieuw druk bezochte studiedagen
gereorganiseerd op de onderzoeksaccommodatie in Ederveen.
Onderzoeker Jan de Rond en dierenarts Robert Jan Molenaar van de GD
hadden samen met Louise Boekhorst weer interessante onderwerpen op
de agenda gezet. Is er een relatie tussen het gewicht van de (teef )pup
op zeven weken leeftijd en haar groeipotentie en worpresultaat
(of gust?) in haar eerste jaar? Heeft het nut om te onderzoeken of guste
teven überhaupt niet gepaard zijn of dat hun pups tijdens de dracht
verloren zijn gegaan?
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De tweede studiedag in 2015 wordt
geopend door ondergetekende. Zij geeft
aan dat de NFE het belangrijk vindt dat de
lijnen tussen de NFE en haar leden kort blijven. Door regelmatig informeel contact te
onderhouden, ook door de leden onderling, belt men elkaar sneller en zoekt men
elkaar makkelijker op. De vaste bezoekers
hebben inmiddels gemerkt dat ze veel van
elkaar kunnen leren. Als ervaringsdeskundigen bespreken zij onderling veel problemen. Daarvoor wordt tijdens de studiedagen bewust tijd ingepland. Vaak zijn ook
medewerkers van veilinghuizen, voerfabrieken of dierenartsen aanwezig op de
studiedagen die een interessante bijdrage
kunnen leveren aan discussies. Ook tijdens

de laatste twee studiedagen barstten
regelmatig heftige discussies los die
bewust niet meteen werden afgekapt.
Wanneer u geen zin hebt om u ter plekke
in de discussie te mengen, of mocht dat zo
voelen, in gezelschap met de billen bloot
te gaan, dan kunt u daar altijd nog later
telefonisch bij elkaar, of bij de NFE, op
terug komen.
Op verzoek van de deelnemers begint de
studiedag om 13.00 uur met een informele
lunch, zodat men voor de middag nog
werkzaamheden op de farm kan verrichten.
Jan de Rond begint als
eerste spreker met een
aantal algemene
opmerkingen over de
afgelopen periode en
een aantal lopende
proeven. Daarover doet
Dhr. de Rond
hij te zijner tijd verslag
in de Pelsdierenhouder.

Water in het nachthok
Hij start zijn presentie met een aantal
sheets die duidelijk maken dat het omschakelen naar vast voedsel een belangrijke
periode is. De darmen van de pups moeten
zich aanpassen. Voldoende wateropname
in deze periode door zowel teef als pups is
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daarbij heel belangrijk. Verstopte waterleidingen hebben ons al geleerd dat nertsen met een droge bek ook niet eten.
Pups zijn altijd op zoek naar vocht, dat
staat inmiddels wel vast. Op Edelveen zijn
vanaf 2010 diverse drinkwatersystemen
in het nachthok getest. Hoe vaak drinken
pups water? Hoeveel water drinken ze en
wat is het beste systeem? Hoe vaak likken ze speeksel bij de teef met en zonder
drinkwater in het nachthok? Qua gedrag
zien we grote verschillen bij wel of geen
drinkwater in het nachthok. Pups zijn bijvoorbeeld half zo onrustig wanneer zij
water in het nachthok hebben ten
opzichte van pups in de controlegroep.
Op alle drie de verschillende beoordelingen (water drinken, speeksel likken en
onrust) zie je grote verschillen of er water
in het nachthok aanwezig is of niet. Het
grootste verschil doet zich voor tussen 35
en 45 dagen leeftijd. Nemen we als voorbeeld de periode dat de pups 40 – 44
dagen oud zijn. We zien dan een score
van waterdrinken in het nachthok van
12,2% terwijl nertsen zonder water in het
nachthok maar 3,9% scoren. Speeksel likken bevestigt het voordeel van water in
het nachthok. Pups likken, zonder water
in het nachthok, procentueel gezien
13,3% bij de moeder aan de lippen terwijl
maar 3,8% van de pups dat doet mét
water in het nachthok. Wanneer we de
percentages, water drinken en speeksel
likken bij elkaar optellen, het gezamenlijke rijtje met en het rijtje zonder water in
het nachthok, komen zij uiteindelijk aardig overeen. Dit geeft duidelijk aan dat
pups hoe dan ook echt op zoek gaan
naar vocht. Steeds meer water toevoegen
aan het voer is uiteindelijk geen optie
meer. Aan elke 100 gram voer (incl. water)
zou nog eens 60% meer water toegevoegd moeten worden. Dat kan er echt
niet meer bij. Edelveen heeft na jaren
experimenteren nu gekozen voor een
drinknippelsysteem. Dat bevalt goed en
het systeem doet ook de rest van het jaar
nog dienst. Anderen menen dat nertsen
met een drinknippelsysteem in het
nachthok, een flushsysteem in de ren niet
meer herkennen. Weer anderen die het
nut van drinkwater in het nachthok echt
maar voor 4 weken per jaar inzien, zweren bij een (konijnen)drinkflesje op het
nachthok. Dit wordt na twee maal
opnieuw vullen weer volledig verwijderd.
Er is een reinigingsmiddel in de handel
waar nertsen goed tegen kunnen.
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Gewichtsverlies teven
De meeste teven blijven tot twee weken
na het werpen redelijk op gewicht. Daarna
komen ze in een negatieve energiebalans
en kost het hen meer moeite om melk te
produceren. Sommige leveren op 1,5 kg
gewicht maar liefst 200 gr in. Terwijl de
pups zelfstandig worden, zien we bij de
teven vooral bij vijf tot zeven weken dit
gewichtsverlies. Na vijf weken is het
belangrijk om ervoor te zorgen dat de
teven voer op kunnen blijven nemen om
zo de best mogelijke energiebalans te
behouden. Teven die dat kunnen, scoren
het beste. Ook hun pups doen het beter
als jonge teven in het daaropvolgende
jaar. Zij werpen grotere nesten en behouden ook beter hun gewicht. De teven met
meer dan 10% gewichtsverlies herstellen
na de werptijd snel. De mindere reproductie door hen en hun pups het daaropvolgende jaar, wekte daarom verbazing.
Genetisch werkt iets door in hun prille
jeugdontwikkeling. Wat het precies is, is
niet duidelijk maar het lijkt wel zo. Waren
de teefjes op drie weken leeftijd al licht
(was de moeder al licht en had zij te weinig melk) of hebben de pups zelf na vijf
weken te weinig voedsel opgenomen?
Hoe dan ook, er is dus duidelijk een relatie
tussen de gewichtsontwikkeling van de
teef in de lactatie en het gewicht van de
pups en hun reproductie als volwassen
teef. De lichtste pupjes het ene jaar leveren de minste pups als moeder volgend
jaar. Onder hen komen ook meer guste
teven voor. De zwaardere pups leveren
volgend jaar een halve pup levend geboren meer op.

Voerstrategie in lactatieperiode
We hebben dus nertsen nodig met voldoende gewichtsinhoud die willen blijven
eten. Vervolgens wordt uitgebreid gediscussieerd door aanwezigen over het aantal voerbeurten per dag gedurende de
lactatieperiode en of de voerplaats tussentijds wel of niet een periode leeg zou
moeten zijn. En zo ja, hoe lang dan? In
Denemarken wordt momenteel geadviseerd om vanaf 12 mei te voeren naar
behoefte o.a. om uitdroging tegen te
gaan. Zelfs zo dat het te veel gevoerde
weggehaald moet worden. Deze datum is
natuurlijk gelinkt aan de datum waarop de
meeste pups in Denemarken geboren
worden. Angst voor Mastitis als gevolg
van te veel voer wordt door anderen
weerlegd met de opmerking dat Mastitis
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ontstaat door aanleg en niet door teveel
voer. Alleen al onder de aanwezige nertsenhouders blijkt een groot verschil in
voerstrategie. Een derde van de aanwezigen voert nu (21 mei) volop. Bij navraag
blijkt dat de voerstrategie van de aanwezigen varieert van een maal per dag voeren
met max vier uur per dag een lege voerplaats, tot zelfs vijf maal per dag voeren
zonder een moment van lege voerplaats.
Een van de aanwezigen voert een maal
per dag, haalt het teveel gevoerde ’s morgens om half acht weg en voert weer om
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tien uur. De een past de voercurve van
de voerpilot een aantal keren per
week aan op momenten waarop hem
dat nodig lijkt, anderen doen er vast
om de dag 10 gram bij. Uit onderzoek
in de groeiperiode blijkt dat dieren
die langer zonder voer zitten uiteindelijk maar 2% minder voer opnemen dan dieren die continu voer tot
hun beschikking hebben. Nertsen
passen hun eetsnelheid aan. Daarnaast is flexibel inspelen op welke
verandering ook heel belangrijk. Bij
warm weer bijvoorbeeld snel anticiperen. Eén wijsheid is er waarschijnlijk niet. Het goed kijken naar allerlei factoren en vooral het kijken naar je dieren en
alert reageren op wat je ziet, maakt je tot
een succesvolle fokker.

Beoordelen uterus guste teven

Dhr. Molenaar

Robert Jan Molenaar
geeft eerst met
behulp van duidelijke
sheets met veel foto’s
een goed beeld van
de anatomie van een
nertsenteef. Waar zit
die baarmoeder pre-
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cies en hoe ziet deze er uit? Bij mensen
bestaat de baarmoeder uit één grote
ruimte waar één of meerdere foetussen
inzitten. Bij nertsen zien we twee lange
“baarmoederhoorns” waar relatief grote
aantallen foetussen in kunnen nestelen.
Als de foetussen wat gegroeid zijn zien we
dan allemaal bolletjes in de baarmoederhoorns. In ieder bolletjes zit een foetus via
een eigen placenta vast aan de baarmoederwand. Via de placenta krijgen ze hun
voedingsstoffen van de moeder. Wanneer
de teef gaat werpen wordt de intieme verbinding tussen baarmoeder en placenta
losgescheurd. Deze toch enigszins bloederige wondjes laten na afloop littekentjes
na die duidelijk aangeven dat de teef
drachtig is geweest. Door de baarmoeders
van guste teven te bekijken kan nagegaan
worden of het gustpercentage op het
eigen bedrijf veroorzaakt werd doordat
teven niet drachtig werden, of dat ze juist
wel goed drachtig werden maar dat er tijdens de dracht iets mis is gegaan. Op
basis van deze gegevens kan men zich
dan in het komende jaar concentreren op

de pelsdierenhouder

een betere paartijd of juist op het behouden van de embryo’s.

Focus op paartijd of op
drachtperiode?
De studiedag is bewust gepland direct na
de werptijd. Tijdens de vorige studiedag
werd een oproep gedaan om guste teven
in te leveren ter beoordeling door de GD.
Hoewel het zelf scoren van de baarmoeders op het eigen bedrijf goed mogelijk is,
wordt aangeraden om dit te laten uitvoeren door uw dierenarts. Liefst meerdere
jaren achtereen, op steeds dezelfde datum
bij zowel enkele oude als enkele jonge
guste teven. Houd er rekening mee dat de
oorzaak van gust zijn kan verschillen tussen
de oude en jonge teven.. Met behulp van
een hele serie duidelijke foto’s wordt de
aanwezigen gevraagd wat zij daarop zien.
Oefening baart kunst. Hoe interpreteer je
de resultaten. Waar moet je op letten?
- Bij het eerste bedrijf blijken zeven van de
tien dieren niet drachtig. Twee van hen
verloren in de vroege dracht de pups en
de laatste verloor haar pups laat in de
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dracht. Bij een à twee aanhechtingsplaatsen blijkt dat dit onvoldoende is om
de dracht te volbrengen. Had men vorig
jaar op bedrijf een vooral problemen
tijdens de dracht, dit jaar hebben de
teven duidelijk moeite om drachtig te
worden. Deze nertsenhouder moet zich
vooral concentreren op een ander ‘beter’
paarsysteem.
- Op bedrijf twee paren de dieren redelijk
goed. Van de tien zijn er zes drachtig
geweest. Ook de innestelperiode is
goed verlopen met een gemiddelde van
7.8 innestelingsplaatsen. Daarna is er
voor het werpen iets mis gegaan. Dit
bedrijf moet zich dus op die periode
concentreren.
- Bedrijf drie leverde acht guste teven in
ter beoordeling waarvan blijkt dat er zes
niet drachtig geweest zijn en twee wel.
Daarbij blijkt bij een teef dat zij maar
twee aanhechtingsplaatsen heeft wat
niet voldoende is om de dracht te onderhouden. Deze teef heeft het wel overleefd maar kan nooit meer drachtig worden. Dit bedrijf moet dus duidelijk de
focus leggen op beter drachtig worden.
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- Bedrijf vier wordt geadviseerd om meerdere jaren achtereen guste teven te
laten controleren om te achterhalen wat
er aan de hand is. Zes teven zijn niet
drachtig geweest, vier wel. Over dit
bedrijf is van meerdere jaren meer informatie nodig om hierin een lijn te ontdekken.
- Het vijfde bedrijf stuurde zes dieren in
waarvan er vijf niet drachtig blijken te
zijn geweest. Een teef die dat wel was
had maar twee aanhechtingsplaatsen
waardoor zij haar pups net voor de
werptijd verloor. Conclusie: volledige
focus op een betere paartijd.

Gestructureerd onderzoek naar
gustpercentages
Natuurlijk volgt hierop een uitgebreide
levendige discussie over de invloed van
bijvoorbeeld een eventuele AD-besmettingsgraad, over voedingsfouten, stress,
management, ontstekingen en natuurlijk
over diverse paarsystemen. Diverse
groepjes gaan met elkaar in discussie en
van een georganiseerd gesprek is al snel
geen sprake meer. Bewust wordt niet

meteen ingegrepen. Het wordt overduidelijk dat er behoefte is aan meer
concreet georganiseerde aandacht voor
dit onderwerp. Niet alleen hoge gustpercentages roepen, maar per voerkeuken
gestructureerd percentages oude en
jonge guste teven apart bijhouden en
bekijken. Anderen zijn van mening dat
het belangrijk is om ook de contactmomenten (niet paringen maar paarpogingen) bij te houden. Weer iemand
anders ziet de eerste paring puur als een
speeddate die alleen het vruchtbaarheidsproces moet activeren en waar je
niet teveel energie in moet steken. Dit
zou veel meer rust op de farm geven.
Allerlei paarsystemen worden besproken
en ook de manier van plaatsing van
oude en jonge teven op de farm blijkt
een discussie waard. Na dit theoretische
gedeelte volgt een praktische uitleg
door Robert Jan op de farm. Met behulp
van een aantal guste teven van Edelveen
wordt het eerder gepresenteerde
duidelijk toegelicht en de bewijzen van
wel of niet drachtig geweest ter plekke
aangewezen.
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Vast onderdeel studiedag:
wandeling over de farm
Ter afsluiting van de dag volgt vast een
wandeling over de farm. Kijkende in de
nachthokken naar de pups komt wederom
het onderwerp ‘hoe te voeren in de lactatieperiode’ ter sprake. De een heeft de
pups ongeveer gelijk qua gewicht,
anderen zijn van mening dat die van hen
al veel voller zijn. Mooi om te horen is de
opmerking van een van de nertsenhouders die ook aanwezig was op de
vorige studiedag. “Ik heb goed geluisterd
vorige keer en niet continu met mijn
handen in al die verschillende nestboxen
gezeten om besmettingen tegen te gaan.
Ik heb ze mooi met rust gelaten en heb
het idee dat dit echt wat opgeleverd
heeft.” Ook werd gerefereerd aan het
gebruik van septische gels en sprays en
heel simpele goedkope plastic wegwerphandschoenen om besmettingen tegen te
gaan. Het moment waarop de inleghorren
verwijderd moeten worden is ook een hot
issue. Pups die willen drinken moeten wel
op een fatsoenlijke manier bij de drinknippel kunnen komen. Het is daarnaast
zaak om acuut te reageren op weersveran-
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deringen. Een groepje nertsenhouders
staat gebogen over een mooi nest: ze zijn
het er allemaal over eens: een goede
nertsenhouder werkt niet alleen volgens
het boekje, of als het hem goed uit komt
vanwege andere werkzaamheden. Ook
wanneer het je eigenlijk niet past
vanwege andere werkzaamheden moet je
op het juiste moment ingrijpen en als het
nodig is prioriteiten stellen.

Kwetsbaar opstellen
De studiedag wordt afgesloten met dank
aan alle aanwezigen voor hun inbreng en
openheid. Uiteraard komen vaak juist díe
nertsenhouders die het meest serieus met
hun vak bezig zijn. Hoog van de toren blazen hoe geweldig groot en mooi je nertsen zijn kan iedereen. Juist de fanatieken
zijn regelmatig bereid om zich kwetsbaar
en open op te stellen door het benoemen
van problemen en het stellen van vragen
aan inleiders of aan elkaar. Dankzij hen is
het geen eenrichtingsverkeer maar valt er
ook echt iets te bespreken. Belangrijker
nog, valt er iets van elkaar te leren want...
het kan altijd nóg beter! Complimenten
aan alle aanwezigen!

Zomaar een e-mailreactie van
een van de deelnemers n.a.v. de
studiedag:

Ik vond de laatste studiedag
goed geslaagd. Het roept
toch weer de nodige
vragen op. Vooral het feit
dat teven die nu veel
gewicht verl iezen, volgend
jaar dit moeten bekopen
met een lagere
worpgrootte. We wegen
wekelijks 25 teven om het
gewichts-verloop van de
zogende teven te volgen.
Ik ben van plan om het
gewichtsverlies van deze
teven op de tevenkaa rt te
noteren om dit voor volgend
jaar wat te kunnen volgen.
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