Voorlichting

De maand
januari
Maandkalender
Januari lijkt nu nog ver weg.
We zijn volop bezig met
pelzen en dat is wederom
een grootschalige data
verzamelingsactie die
noodzakelijk is om de eerder
gestelde onderzoeksvragen
te kunnen beantwoorden.
Hierbij wordt gekeken naar
de pelskwaliteit in relatie tot
het aandeel ‘Deens’ bloed,
de invloed van de leeftijd op
pelsdatum, de correlatie tussen
het gewicht & lichaamslengte
en de pelslengte en of de
erfelijkheid van lichaamslengte
vertaald wordt naar pelslengte.
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de pelsdierenhouder

Januari staat wat betreft de nertsen volledig in het teken van de voorbereiding
van het nieuwe paarseizoen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond wat
de relatie tussen de Body Score (BS) en
het worpresultaat is. Te dikke dieren scoren minder op alle vlakken: afslanken,
paren, gust, worpgrootte, pupgrootte en
pupgroei. Een strenge winter toont ook
aan dat het goed is om de teven met
enige lichaamsreserve richting februari te
brengen. Bij een zachte winter dient
afslanken weer anders ingericht te worden. Het doel van het conditioneren is
duidelijk, de winter bepaalt hoe je daar
moet komen. De maand februari dient
voor het finetunen van de BS en dat lukt
alleen als de uitbijters in gewicht al
behoorlijk afgeslankt zijn. Naast het voer
is de beschikbaarheid van drinkwater erg
belangrijk. Hoewel we niet precies kunnen weten (en meten) wat de behoefte is,
zien we bij vrije opname altijd 100-130
ml/nerts/dag verbruikt worden. Zorg dat
uw nertsen altijd water kunnen drinken
en wanneer door vorst de drinkwaterleiding bevroren is, geef ze dan ijsblokjes.
Het gevaar van te sterk conditioneren zit
in het feit dat alleen vet wordt afgebroken. Dit vet moet over de lever omgezet
worden om bruikbare energie van te
maken.
Te veel vet naar de lever kan tot ophoping van het vet in de lever resulteren:
leververvetting. Een vervette lever kan in
het ergste geval tot uitval leiden, maar
ook tot verminderde reproductie. De
lever, als grootste orgaan in het lichaam,
speelt een essentiële rol in de productie
van hormonen voor een goede eisprong,
bronst en innesteling. Wij kuren in februari altijd met een product wat de levergezondheid ondersteunt, wat de vervetting
van de lever wegwerkt. Hiermee staan de

teven en reuen helemaal klaar voor de
paarperiode.
Uit bovenstaand verhaal mag duidelijk
zijn dat het daarom belangrijk is om de
dieren zo snel mogelijk op hun plaats te
hebben zitten; pas dan kan gericht, maar
geleidelijk, de nerts in conditie gebracht
worden. In Denemarken stellen ze dat de
reuen al in januari op conditie moeten
zijn en de teven eind februari. Bij de reuen
moet dan de ‘rits’ te zien zijn wat aangeeft
dat het geslachtorgaan ontwikkeld is en
de ballen kunnen indalen. Bij teven gaat
het om de V-vorm.
De teven en reuen die ruim voor het voeren (4-5 uur) stereotiepe gedrag vertonen
waar de meeste andere dat niet doen,
passen niet in het fokdoel en kunnen
beter in de productiegroep geplaatst worden. Het terugdringen van stereotiepe
gedrag is zo goed mogelijk. Op ieder
gedrag valt te selecteren, wij doen dat
graag op het gewenste gedrag; een rustig
nieuwsgierige nerts.
In dit nummer de resultaten van ons
onderzoek naar de lichaamslengte van
nertsen. Dat is ook in het 2e jaar een hot
topic, omdat het de te nemen stap naar
een betere pelslengte is. In het verslag
tonen we dat selectie op lichaamslengte
tot langere nakomelingen leidt. Lichaamslengte is niet alleen goed voeren, het is
afhankelijk van de lengte van de ouders.
Uit de resultaten volgt het advies om uw
fokdieren te selecteren en te plaatsen
naar lichaamslengte. Zonen en dochters
van niet erg zware maar wel lange fokreuen en fokteven, waren eind oktober
langer (en even zwaar of zwaarder) dan
de nakomelingen van zwaardere en kortere fokreuen en fokteven. Een minimum
aan gewicht en dan de langste reuen en
teven in de fokgroep plaatsen.
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Onderzoek
Figuur 6: Lichaamslengte naar Gewicht en Lengte Fokteef

ken. Dat is voor dit systeem niet anders. De
juiste informatie uit dit systeem is echter
van zeer grote waarde.
Het gewicht van de fokdieren is veel minder van invloed op het gewicht en de
lichaamslengte van nakomelingen dan
gedacht. De meting op 27 oktober is aan
het einde van de groeiperiode. De nakomelingen in figuur 5 en 6 zijn allen gemiddeld even zwaar, ongeacht het gewicht
van de fokreu en fokteef. De lichaamslengte van de ouders zie je bij de nakomelingen terug. Hieruit volgt de sterke aanbeveling om vooral op de lichaamslengte van
de fokdieren te selecteren. De vooruitgang
daarin wordt in 1e instantie bereikt door de
korte dieren uit te sluiten voor de fokkerij.

Wegen van Cross teef in speciale weegkooi

en ‘schudt’ ze op zodat ze toch probeert
weg te lopen en daarmee zich strekt. Plak
een meetlint op de koker en controleer of
de sensor goed afleest.
Als Edelveen de reuen op 49 cm selecteert, kunnen we een streep bij 48 cm en
bij 51 cm op de koker zetten. Alles onder
de 48 cm valt af (X op kaart), tussen de 48

en 51 cm meten we later nog eens na (0
op kaart), boven de 51 cm is zeker goed (+
op kaart). Een zelfde systeem kan bij de
teven. Zo kan één persoon deze belangrijke meting uitvoeren. Met de belangrijkste
voorwaarde: de nerts moet strekken! Een
nieuw systeem kost enige moeite, dat
moet je leren kennen en mee leren wer-

De indeling van 4 groepen voor dit verslag
is arbitrair. Tabel 1 geeft een duidelijk verschil in lichaamslengte (> 3 cm) en veel
minder in gewicht (0,2 kg). Dit is de situatie
in een fokbestand waar alleen op gewicht
geselecteerd is. Nu we de resultaten naar
lichaamslengte hebben gevolgd, is er een
groot verschil welke fokdieren u aanhoudt.
De voorspelde pelslengte naar de indeling
van lang/kort geeft een gigantisch verschil,
bijna 30% pelzen in de langere pelsklassen
voor de nakomelingen van lange ouders!
Dit project wordt vervolgd in de pelsperiode en de meting van de lengte van iedere
pels. Daarmee wordt het 2e jaar van het
meten van de invloed van de lichaamslengte van nertsen afgesloten. Dan weten
we ook wat de erfelijkheidsberekening
heeft opgeleverd. De data zijn verzameld
op een praktijkwaardige manier, die voor
iedereen bruikbaar is. Leer er mee werken
en ervaar de vooruitgang in het langer
worden van uw nertsen.

Vervolg van pagina 343
In het kader van de bedrijfsvoering is
januari ook nog de maand van schoonmaken en ontsmetten. Helemaal niet schoonmaken is ten zeerste te ontraden. Al het
organisch materiaal dat blijft liggen (stro,
mest, haren, voerresten etc.) vormt uitermate geschikte omstandigheden voor
kleine insecten en bacteriën om te overleven. Om problemen in het volgend jaar te
voorkomen moet dit schoongemaakt worden, anders heeft het inzetten van bestrij-
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dingsmiddelen (ten tijde van een uitbraak)
geen gewenst effect. Ook om te ontsmetten moet er eerst goed schoongemaakt
worden. Op een schone farm is de infectiedruk lager wat het hele seizoen een rol
speelt. De uitval op Edelveen tussen verspenen en pelzen was 2,2% in 2015. Dat is
het resultaat van een fokbestand met lage
ELISA-waarden op een schone farm, waar
nieuwe AD-vrije dieren uit DK zijn aangevoerd zijn in januari.

We wensen u zeker rust rondom de feestdagen en de eerste dagen van het nieuwe
jaar. Dat is ook nodig om met frisse moed
de toekomst tegemoet te treden. Wij zorgen allemaal goed voor onze nertsen, dat
zal niemand kunnen tegenspreken.
Rest ons om u allen zeer prettige feestdagen te wensen en een voorspoedig 2016.
Het Edelveen Team
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