Overzicht onderzoek
Edelveen 2012
Het overzicht van de uitgevoerde projecten uit 2012, het 9e Edelveen
jaar, ligt hier voor u. Het jaar stond qua onderzoek vol met de
voltooiing van projecten die op Edelveen gestart zijn en waar de
resultaten praktijk klaar zijn of bruikbaar als geldige argumenten.
Daarnaast vele andere projecten die allen dicht bij de praktijk staan.
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Onderzoek
Vraag: Wat is het fokresultaat van paarsysteem 1-8 bij jonge teven
Antwoord: Minder fokresultaat door
hoger aandeel guste teven (13%)
Het paarsysteem 1-8 wordt veel in Denemarken toegepast. De nakomelingen uit
deze paring zijn voor 75% van de 2e reu.
Dat is meer dan de 50% in de 1-8-1 paring.
Het fokresultaat is echter met 4,8 significant
lager dan de controle jonge teven (5,4).
Vraag: Wat is het fokresultaat bij het paarsysteem 1-8-1 (JT) / 1-1 (OT) met 24 uur
tussen laatste 2 paringen
Antwoord: Fokresultaat is gelijk aan controle jonge en oude teven

De reproductieperiode
De reproductieperiode is de belangrijkste
periode van het jaar. Hier wordt de basis
gelegd voor het aantal op te groeien pups
in de zomer met de verwachting hoe groot
dat deze in november zullen zijn. In het
septembernummer van de Pelsdierenhouder (2012) is het overzicht van de projecten
uit de reproductieperiode beschreven. Hier
volgen kort alle projecten met de resultaten (zover bekend).

Voeren naar Body Score (BS)
Vraag: Loont het de moeite om de teven
naar BS te voeren
Antwoord: Ja
In De Pelsdierenhouder van januari 2013 is
het verslag van dit project beschreven. Bij
analyse van de data blijkt dat de invloed op
het fokresultaat van de BS-ontwikkeling
even groot is als het aantal voltooide paringen. De ontwikkelde voercurven kunnen

helpen, maar in de strenge vorstperiode
van 2012 was een dagelijkse individuele
beoordeling nodig om vooral de dunne
teven naar behoefte te voeren. Voeren naar
de gewenste BS geeft de beste reproductie,
dat is na een aantal jaren het BS-project uitvoeren de verantwoorde conclusie.

Paarperiode Projecten
Vraag: Wat is het fokresultaat van Speeddate bij jonge teven
Antwoord: Gelijk (5,6) aan fokresultaat
controle jonge teven
Bij Speed-date wordt in de eerste ronde in
het 1-8-1 paarsysteem de teef bij de reu
gebracht en na 45 minuten weer weggevangen. Er is daarover geen controle op
een paring en administratie uitgevoerd. Dit
systeem levert een arbeidsbesparing op in
de eerste week paren met de jonge teven.

Met 24 uur tussen de 2 paringen is de laatste paring dichter bij de eisprong dan die
als gevolg van de 1e paring na 30-36 uur zal
plaatsvinden. Dit heeft echter geen verbetering van het fokresultaat opgeleverd.
Vraag: Wie is de vader bij de 1-8-1/1-1
paring
Antwoord: De laatste reu geeft 50% van
de pups
In dit project is het antwoord gevonden
door de verschillende combinaties in een
paring van wild X cross. Bij de oude teven is
het aantal jongen precies 50% van iedere
reu, in de jonge teven speelt de 1e paring
een wisselende rol. Ook daar zijn gemiddeld 50% van de jongen van de laatste reu.
Het inzetten van de mooiste reu voor alleen
afparing zal dus 50% van de pups opleveren. Om in kwaliteit vooruit te gaan is het
zuiver inzetten van de reu aan te bevelen.

Ing. Jan de Rond, onderzoeker
Onderzoeksaccommodatie Edelveen te Ederveen
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Figuur 1: Correlatie draagtijd en aantal pups

Vraag: Wat is het effect van bijlichten
na de paring
Antwoord: Dit geeft een tendentieus
voordeel voor jonge teven, oude teven
geen verschil
Vanaf 18 maart is een shed met jonge en
oude teven verlicht tot 18 uur licht per dag.
Dit geeft al een aantal jaren een klein voordeel in het fokresultaat door zowel een
hoger aantal levend geboren pups en iets
lager gustpercentage. Draagtijd is gemiddeld 1 dag korter.

Reproductieprojecten
Vraag: Heeft de draagtijd effect op het
fokresultaat
Antwoord: Ja
De draagtijd van een nerts is variabel en al
jaren onderwerp van studies. De draagtijd
van de nertsen op Edelveen in de jaren
2009 t/m 2012 is geanalyseerd. Er is een
negatieve correlatie tussen draagtijd en
aantal pups: hoe korter, hoe hoger aantal
(fig. 1). Ook is de draagtijd in de 1e lactatie
een voorbode op de volgende lactaties en
is er een correlatie tussen draagtijd van de
moeder en dochters.
Vraag: Heeft het gewichtsverlies in de
vorige lactatie effect op de reproductie in
de volgende lactatie
Antwoord: Ja
In de lactatieperiode verliezen bijna alle
teven gewicht, maar hierin is veel spreiding
van beperkte groei tot 400 gram verlies (0 –
30%). Teven met 5% gewichtsverlies in juni
hadden significant hoger worpresultaat
dan teven met meer dan 20% gewichtsverlies (8,6 versus 7,1). Teven met weinig
gewichtsverlies hebben hogere pupgroei
(+10%). Gewichtsverlies is o.a. lager bij
teven met veel spenen en wanneer water
voor de pups dichtbij het nachthok
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beschikbaar is. Ook in 2013 wordt dit
getoetst op basis van de wegingen in juni
2012. Vervolg van dit project is de fokteven
scoren op BS aan het einde van juni en dat
vergelijken met de score na paren (of einde
dracht).

Lactatieperiode projecten
De lactatieperiode start met het eerste
nestje en eindigt bij het voltooien van het
verspenen. Een lange periode met verschillende fases waarin extra aandacht en zorg
gevraagd wordt. Tussen de eerste telling en
verspenen van de nesten zijn verschillende
projecten uitgevoerd. Daarmee willen we
aantonen hoe we de meeste pups en in
goed gewicht de groeiperiode laten starten.
Vraag: Heeft het selecteren op aantal
actieve spenen zin
Antwoord: Ja
Het onderzoek naar het gebruiken van het
aantal spenen als selectiecriterium is
ondertussen in de implementeerfase. Veel
spenen (8 of 9 versus 6) geeft ieder jaar significant minder pupuitval (5% minder),
betere groei pups (10% meer) en minder
gewichtsverlies moeder (30% minder). Het
aantal spenen wordt geteld op 3-4 weken
na werpen. De erfelijkheid van aantal spenen is hoog waardoor het selecteren op
aantal spenen ook resultaat op zal leveren.
Het aantal spenen lijkt geen invloed op de
vruchtbaarheid te hebben.
Vraag: Heeft het direct verplaatsen van
0-nest teven en guste teven zin
Antwoord: Ja
Ook dit project is meerdere jaren uitgevoerd met tendentieus tot significant voordeel bij het direct verplaatsen van de
0-nest teven. Deze hebben een negatieve

invloed op de buren waardoor die teven
hogere pupuitval kennen. Bij de guste
teven is dit in mindere mate ook het
geval. Direct verplaatsen is ook wenselijk
i.v.m. andere werkzaamheden zoals voeren.
Vraag: Voldoen de ontwikkelde voercurven per nestgrootte
Antwoord: Ja
De ontwikkelde voercurven uit 2009
worden sindsdien op de dag na werpen
aan een teef gekoppeld. De norm is 3
uur zonder voer. Controle of de voerportie aangepast dient te worden kost weinig tijd tot de pups gaan mee-eten,
daarna is het een dagelijkse activiteit. Er
is veel variatie in voeropname bij gelijk
aantal pups. Het verschil wordt gemaakt
vanaf 3 weken in lactatie, de grote eters
nemen vanaf dan tot 30% meer voer op
nog voordat de pups echt mee-eten.
Ook als de pups mee-eten is de voeropname bij deze nesten 30% hoger dan bij
de laag-voeropname nesten. De zwaarste pups op 7 weken worden gevonden
bij de nesten met hogere voeropname.
Uit de verzamelde data wordt nu
gezocht naar de erfelijke waarde van de
voeropname in verschillende lactaties en
bij de dochters.
Vraag: Is er ook verschil in voederconversie in de lactatieperiode
Antwoord: Ja, bij gelijk pupgewicht tot
20% VC verschil
Het verschil in voeropname zegt nog
niets over de voederefficiëntie. Er is bij

Onderzoek
een gelijk pupgewicht 20% verschil in VC
gevonden. De pups met de lage VC hadden
tussen 3 en 7 weken 0,5 kg voer per pup
minder gegeten. In de groeiperiode willen
we graag de efficiëntste eters onder de
zwaarste dieren vinden. Om het 2 keer
wegen en exacte voerregistratie te vermijden is gezocht naar de correlatie tussen de
VC van de pups en de VC in de groeiperiode; voorspelt een efficiënte groei als pup
ook een efficiënte groei tot november?
Vraag: Wat is de waterbehoefte van pups
op de leeftijd tussen 30 en 50 dagen
Antwoord: De behoefte is hoog, vooral
vanaf 40 dagen leeftijd
Sinds 2008 is de nut van het aanbieden van
water aan pups onderzocht. In 2012 werd
voor het 3e jaar het gedrag van de pups
gescoord met dezelfde resultaten als de
vorige edities: pups gaan 5 dagen eerder
drinken en dit 5 keer vaker met water dichtbij of in het nachthok. Daardoor likken ze
minder vocht bij de moeder en is er minder
onrust in het nest. De pups groeien iets
beter en de teven verliezen minder
gewicht. De uitval van pups en teven is
minder als er water beschikbaar is voor de
pups.
Uit de projecten is de waterbehoefte te
berekenen. De pups krijgen vocht uit de
melk en het speeksel van de teef. Met enige
aannamen is te berekenen dat vanaf 38-40
dagen het vocht uit het voer en van de
moeder niet de behoefte van de pups kan
dekken; ze moeten water drinken. Dat
gebeurt dan ook veel en frequent als het
beschikbaar is.
Dat pups niet graag naar de andere kant
van de ren lopen lijkt niet te komen voor de
angst voor de gaasbodem, maar veroorzaakt te worden door de angst voor het
verlaten van de groep. Met de drinknippel
aan de andere kant van de ren wordt er
daarom heel weinig gedronken door jonge
pups.

met zussen in een groep opgroeien. Echter
is het gewicht niet alles bepalend voor de
lengte en is het legitiem om reuen in een
groep een selectiegewicht van 200 gram
lager dan reuen in een paar te geven.
Vraag: voorspelt de voederconversie (VC)
in de lactatie de VC in de groeiperiode
Antwoord: Gedeeltelijk; hoge VC lactatie
is hoge VC groei
De VC van nertsen is moeilijk te meten
voor nertsen in een groep, je weet nooit
welk dier wat heeft gegeten. De VC is
belangrijk bij andere diersoorten waar voer
tweederde van de kostprijs bepaalt. Maar
bij nertsen is er ook een verschil van 10% in
voerefficiëntie. In tabel 1 is het resultaat
vermeld van de groeiprestaties (RT en RRTT)
naar indeling op VC
pup, gemeten op 7
weken leeftijd (voer 3-7
weken / gewicht alle
pups). In de tabel het
gemiddelde pupgewicht op 7 weken leeftijd en het vervolg in de
groeiperiode. In de laatste regels staat de hoeveelheid voer (per RT)
en de VC tussen begin
juli en eind oktober.
Het verschil in VC lijkt
niet groot, maar met ca.
4 kg groei (R+T juli-okt)
en 1,5 kg voer minder
per kg groei is dat 6 kg
(3,5 Reu/2,5Teef ) minder
voor de pups met een

lage/midden VC per pup. Dat is ruim 10%.
Maar het lijkt ook dat je met de zwaarste
dieren ook de meest efficiënte selecteert.
Er is een correlatie tussen de VC pup en VC
groei waarmee je kunt voorspellen welke
dieren efficiënt groot worden.
Vraag: Hoe hoog is de uitval in de groeiperiode en wat is de oorzaak
Antwoord: De uitval tussen verspenen en
pelzen was 2,1% met diverse oorzaken
De uitval in de groeiperiode is onder normale omstandigheden laag in vergelijking
met andere diersoorten (4-5% biggen, 10%
konijnen). De registratie is verplicht en
geeft inzicht of de situatie als normaal
bestempeld mag worden. Er zijn veel oorzaken voor uitval wat na sectie in beeld is

Tabel 1: VC groei naar VC pup

Groeiperiode
In de groeiperiode willen we de gespeende
pups zonder problemen op laten groeien
tot mooie grote nertsen in november.
Helaas lukt dat door diverse oorzaken niet
voor alle dieren. Onomstreden blijkt de correlatie tussen het gewicht op 6 à 7 weken
en het gewicht net voor pelzen. Daarnaast
weten we dat de reu die alleen bij de moeder opgroeit zwaarder is dan z’n broers die
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gebracht. De totale uitval was 2,1% en
toont geen verschil tussen nertsen in een
paar of in een groep.

Diergezondheid
Vraag: Is de Elisawaarde een goed selectiecriterium
Antwoord: Ja, maar het is nog volop in
ontwikkeling
Sinds najaar 2010 worden alle fokdieren op
Edelveen geselecteerd mede op basis van
Elisawaarde. Door de mate van antistoffen

tegen AD in te delen in categorieën is het
fokdoel om te streven naar een bestand
met Elisa-lage fokdieren. De fokteven hadden in november allen een Elisawaarde
lager of gelijk aan 4. In februari bleek dat
10% van de teven Elisawaarde 5 had en
10% de waarde 6 t/m 8. Deze verschuiving
werd bijna volledig veroorzaakt door de
jonge teven. Het effect van de februari Elisawaarde op het fokresultaat is duidelijk
(tabel 2).
In oktober/november zou je minder dieren
met hoge Elisawaarde willen vinden, maar

dat is nog niet gebeurt. Mogelijk doordat
de jonge teven met de verhoogde Elisawaarde in februari op de farm zijn gebleven. In 2013 worden deze teven niet ingezet als fokteef en zal in het najaar blijken of
het beeld anders is als in 2011/2012.

Tabel 2: Elisawaarde februari en fokresultaat
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Onderzoek
Fokkerij

Pelsperiode

Vraag: Heeft de inzet van Deense reuen
(sinds 2010) tot betere pelskwaliteit
geleid
Antwoord: Ja, duidelijke verbetering kwaliteit, maar lengte is moeilijker

In de pelsperiode zijn diverse projecten uitgevoerd waarvan de gegevens nog verzameld worden of nog verwerkt moeten worden. De volledige beoordeling kan pas na
verkoop van alle pelzen. De volgende projecten zijn zodoende ‘onderweg’:
- Pelsdatum: wat is de economisch beste
pelsdatum
- Leeftijd op pelsdatum: speelt de leeftijd
een rol en tot welke datum
- Black Spots: tellen van zwarte puntjes op
leerzijde naar pelsdatum, leeftijd, bloedlijn, kooibezetting
- Borstelen van pelzen: wat is het effect
van borstelen voor inleveren aan de veiling
- Guste teven / 0-nest teven in de zomer of
in de winter pelzen

Op Edelveen ontwikkelen zich sinds 2010
twee bloedlijnen (NL en DK). Het aandeel
DK bloed stijgt en daarmee ook de kwaliteit van de pelzen die verkocht zijn. De
kwaliteit Velvet is van minder dan 10% naar
30% gestegen in 2 jaar. De DK bloedlijn
heeft verschillende gradaties DK-bloed en
naarmate dit hoger is neemt de kwaliteit
van de pelzen toe. De pelslengte is iets
afgenomen, mede doordat de grootste
reuen als fokreuen blijven. Over enkele
jaren is de bloedlijn voltooid en zal de vergelijking op pelslengte tussen de DK en NL
lijn echt gemaakt kunnen worden.
Er is geen verschil in reproductie gemeten.
De data van de uitval in de groeiperiode en
het voerverbruik worden nog verwerkt.
Vraag: Tonen de pelsgewichten verschillen naar bloedlijn
Antwoord: Nee, geen significante verschillen
In de pelsperiode worden alle nertsen
gevolgd tot na verkoop van de pels. Vele
projecten hebben het pelsgewicht als
gegeven en zodoende zijn er in 2012 ruim
2000 nertsen gewogen. Een onderdeel
betreft de gewichten naar bloedlijn en
kooibezetting. Dat is verzameld in tabel 3.
Per kooibezetting en bloedlijn is het pelsgewicht gegeven. De eerste kooibezetting
is de moeder–zoon (OR) combinatie van
kleine nesten. Deze hebben doorgaans een
goede start en bouwen de voorsprong als
pup verder uit. Binnen iedere kooibezetting
is er geen significant verschil in pelsgewicht tussen de bloedlijnen.

Kennisoverdracht
In 2012 vond het 10e IFASA-congres plaats
in Kopenhagen. Dit wetenschappelijke congres over de productie van pelsdieren wordt
eens per 4 jaar gehouden en trekt sprekers
en bezoekers uit alle bont-producerende
landen. De lat voor een presentatie ligt op
het IFASA-congres hoger dan op het NJFcongres doordat het wetenschappelijk comité bestaat uit wetenschappers uit de pelsdierensector en uit andere sectoren. Er zijn drie
bijdragen van Edelveen gepresenteerd, wat
mede mogelijk werd door steun van dr. Gerrit de Jonge en prof. dr. Martin Verstegen.
- Overzicht artikel 2009-2011: Aantal spenen en speentjes (poster)
- Overzicht artikel 2008-2011: Waterbehoefte jonge pups tussen 30 en 50 dagen leeftijd
(presentatie)
- Overzicht artikel 2009-2011: Uitval tussen
verspenen en pelzen (poster)
Daarnaast is medewerking verleend aan de
bijdrage van Frans Kleijn van Willigen over
Black Spots op de leerzijde van een nertsenpels.

Edelveen was in 2012 de locatie waar de
cursus ‘gebruik van CO gas’ werd gegeven
Daarnaast hebben vele bezoekers de weg
naar uw onderzoeksaccommodatie in
Ederveen gevonden.
Dit is het overzicht van de Edelveen projecten in 2012. We zijn blij dat we steeds weer
projecten kunnen uitvoeren die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de
pelsdierenhouderij. Dat is op velerlei
gebied en dat hebt u kunnen lezen. In binnen- en buitenland wordt ons praktijkgerichte onderzoek gewaardeerd, vooral door
de korte lijnen met de praktijk waar het
moet kunnen functioneren voor de nertsen
en voor u. Zie ook onze website www.edelveen.com.
Noot: Het onderzoek op Edelveen is uitgevoerd met subsidie van het Productschap
Pluimvee en Eieren (PPE).

Tabel 3: pelsgewichten naar bloedlijn
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