Onderzoek

Overzicht onderzoek
Edelveen 2013
In het 10e jaar van Edelveen zijn weer veel projecten uitgevoerd
waarvan de resultaten beknopt worden gepresenteerd in dit overzicht.
Het onderzoek in 2013 staat in het teken van een goede reproductie en
grote mooie pelzen in november. Dat alles onder goede gecontroleerde
omstandigheden. Keer op keer blijkt dat wanneer u goed voor uw
nertsen zorgt, uw nertsen goed voor u zorgen.

Ing. Jan de Rond, onderzoeker
Onderzoeksaccommodatie Edelveen te Ederveen

In de zomereditie van De Pelsdierenhouder
is het reproductieresultaat van Edelveen uit
2013 gepresenteerd. Daarin staan alle projecten die van januari tot verspenen van de
pups zijn uitgevoerd. Na die periode zijn
een aantal andere projecten gestart en
afgerond na de pelsperiode. Door de
beknopte weergave van de projecten met
in de opening de vraag & het antwoord
heeft u direct antwoord op de praktijkwaarde van het onderwerp. De uitgebreide toelichting op ieder onderwerp volgt later in
de Pelsdierenhouder.

De onderwerpen zijn in de volgende
groepen ingedeeld:
1. Reproductieperiode
- Managementmaatregelen
2. Selectiekenmerken
- Genetica reproductie
3. Gezondheidsbewaking
- Elisa
4. Groeiperiode
- Voederconversie en fokdierselectie
5. Pelsperiode
- Gewichten, lichaamslengte en
pelslengte

1. Reproductieperiode
De reproductie van nertsen is goed, toch
hebben we nooit een garantie op het aantal geboren pups. De invloed van veel
omstandigheden zijn bekend of hebben
we getoetst. Het is duidelijk dat al de kleine
managementmaatregelen meewerken aan
een goed resultaat. Het reproductieresultaat uit 2013 is hiervan een bevestiging.
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1.1 Voeren naar Body Score
Vraag: Wat is het effect van voeren naar
Body Score (BS)?
Antwoord: Meer geboren pups en minder
guste teven.
Het voeren naar BS is niets anders dan
voeren naar de behoefte van de nertsen.
Dat is niet naar de eventuele honger, maar
naar de biologie om jongen te kunnen
krijgen. Daarvoor moet de teef slank zijn
bij het begin van de paarperiode en
beperkt groeien in de drachtperiode. De
innestelperiode is precair; teven mogen
daar niet of nauwelijks groeien, veel groei
geeft minder pups. Dat is ook met Deens
onderzoek aangetoond.

1.2 Aantal Paringen
Vraag: Waarom is herparing zo belangrijk?
Antwoord: Omdat dan veel meer pups
geboren worden.
De eisprong van de teef vindt ruim 30 uur
na de paring plaats en is het gevolg van de
paring. De 2e paring vindt dichter plaats
bij de eisprong en zal meer eicellen
bevruchten. Ieder jaar is het fokresultaat
van teven met een tweede paring bijna 2
pups hoger dan bij de teven die maar één
keer gepaard zijn.

1.3 Speeddate voor jonge teven
Vraag: Is dit systeem vergelijkbaar met
controleren en registreren?
Antwoord: Niet in 2013.
In dit systeem wordt tijdens de eerste paarronde (van jonge teven) niet gecontroleerd
en worden de teven na ± 1 uur bij de reu
weggehaald. De week erna wordt wel
gecontroleerd. Veel jaren was het fokresultaat gelijk, maar in 2013 was het minder
door veel gust en minder pups per teef.
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1.4 Paarsysteem 1-1-8-1 voor
jonge teven
Vraag: Verbetert dit systeem het fokresultaat?
Antwoord: Nee, geen verschil met 1-8-1
systeem.
Dit systeem kost meer arbeid en heeft
geen verbetering van het fokresultaat
gekend. Slechts 40% van de teven is werkelijk 4 keer gepaard.

1.5 Wie is de vader
Vraag: Van welke reu komen de pups; de 1e
of de 2e reu?
Antwoord: Van beide evenveel = 50%.
Bij de paring op de eerste dag en de herparing de volgende dag worden vaak verschillende reuen ingezet. Door combinaties op te zetten met wild en half zwart
cross nertsen is het antwoord op deze
vraag steeds hetzelfde: 50% van de pups
komt van de 1e reu en 50% van de pups
komt van de 2e reu.

1.6 Kooiverrijking net voor de
paarperiode
Vraag: Heeft een nieuwe kooiverrijking
(cilinder) net voor de paarperiode een positief effect?
Antwoord: Nee.
Dit idee werd als positief voor de paringsbereidheid gepresenteerd op het IFASAcongres in Kopenhagen. Het had op Edelveen het tegengesteld effect, omdat de
oude teven zich minder lieten paren. Hun
fokresultaat was wel iets hoger dan gemiddeld. Bij de jonge teven was dat lager dan
het gemiddelde.

1.7 Extra licht na de paarperiode
Vraag: Is extra licht na de paarperiode zinvol?
Antwoord: Ja.
Vanaf 21 maart heeft een hele shed met
oude en jonge teven 18 uur licht per dag
gehad. Het fokresultaat is al vele jaren
hoger bij deze teven. Extra licht is een aanrader.

1.8 Grote voerportie van 200
g/d/d na laatste paring
Vraag: Wat is het effect van een grote voerportie net na paren?
Antwoord: Negatief voor fokresultaat.
Het is belangrijk dat teven groeien in de
drachtperiode. Daarom is deze grote portie direct na de paarperiode verstrekt. Het
effect was een lager fokresultaat door minder pups en meer guste teven. Het voeren
in de innestelperiode is precisiewerk; teven
mogen niet afvallen en heel beperkt groeien. De echte groei mag pas na de innesteling plaatsvinden.

1.9 Overleggen van pups
Vraag: Is overleggen van pups voordelig?
Antwoord: Ja, voor beperking pupuitval en
positief voor pupgroei.
De mooie eigenschap van de moedernerts
om een pup van een ander te accepteren
maakt dat er veel gebruik van gemaakt
wordt. Zo kunnen kleine nesten vergroot
worden, waarna de 0-nest teven verplaatst
worden. Het advies is om erg grote nesten
op 9 pups te maximaliseren. Dat geeft minder pupuitval en significant betere pupgroei. 10 pups per nest is te veel voor een
goede pupgroei.

Onderzoek
2. Selectiekenmerken reproductie
Er zijn een aantal reproductiekenmerken
waarop we de nertsen selecteren. Deze
kenmerken zijn genetisch bepaald en
hebben een hoge erfelijkheidsgraad waardoor selectie de moeite waard is. Dat hebben we in 2013 nog eens gemeten en verder onderbouwd.

1.10 Drinkwater voor de pups

2.1 Selecteren op nestgrootte

Vraag: Hebben pups drinkwater nodig?
Antwoord: Ja en dat moet makkelijk
beschikbaar zijn, dus dichtbij de pups.
De behoefte aan drinkwater is gemeten en
berekend en daaruit volgt dat pups een
duidelijke vochtbehoefte hebben. Dat is
geen verrassing, alleen het water is te ver
weg tot de pups 40 dagen oud zijn. Pups
willen bij elkaar blijven in het nest of net
buiten het nachthok. Een pup die door
moeder gehaald wordt om de behoefte te
doen achter in de ren, ‘vliegt’ daarna terug
naar het nest. Naast iedere 10 gram voer
willen pups (net als nertsen in het algemeen) 6 gram (ml) water drinken (figuur 1).
Op 35 dagen eten ze 30 gram en op 40
dagen 60 gram. Daarnaast hoort 20 ml (35
dgn) en 40 ml (40 dgn) water per pup. Dat
kan nooit door de moeder verzorgd worden en daarom moet het water bereikbaar
zijn. Dat is dus dichtbij de pups, net als bij
alle andere jonge dieren waar voer en water
naast elkaar te vinden zijn. Het effect op de
pups is al jaren duidelijk: pups zijn rustiger,
groeien beter en er is minder uitval. Daarnaast blijft de moeder veel beter op de
been bij minder gewichtsverlies. Veel
gewichtsverlies geeft significant minder
pups in het volgend jaar.

Vraag: Wat is de zin van selecteren op nestgrootte?
Antwoord: Vruchtbaarheid wordt door aanleg (genetisch) en omstandigheden
bepaald.
De teven met veel pups (7 en meer) dit jaar
hebben dat ook volgend jaar. De dochters
van deze teven doen het iets beter dan de
dochters van teven met 5 of 6 pups. De
reproductie van de OT en haar dochters
met 7 of meer pups in 2012 is met 6,4 lgb
pup per ingezette teef 13% hoger dan die
van de OT met 5 of 6 pups (5,6).

2.2 Aantal spenen
Vraag: Wat is het voordeel van selecteren
op het aantal actieve spenen?
Antwoord: Minder pupuitval, betere pupgroei, betere reproductie en weinig
gewichtsverlies bij teven met veel spenen.
Het aantal actieve spenen is zeer erfelijk en
een teef met veel spenen heeft dat haar hele
leven. Er is helaas veel spreiding tussen het
aantal spenen van pups uit 1 nest. Dat maakt
de vooruitgang moeilijk. Wanneer je consequent de lat bij minimaal 7 actieve spenen
legt, dan zal het aantal spenen van alle teven
stijgen met alle bijkomende voordelen.

2.3 Gewichtsverlies in de lactatie
Vraag: Welke rol speelt gewichtsverlies en
waarom erop selecteren?

Figuur 1: Voer en wateropname in de
lactatieperiode

Antwoord: Dat is een eigenschap van de
teef waardoor ze het volgend jaar veel
minder pups heeft en weer veel gewicht
verliest.
Teven die veel gewicht verliezen in deze
lactatie hebben significant minder pups in
de volgende worp. Dat wordt in de zeugenhouderij ‘First litter syndrome’
genoemd en ook daar tellen de volgende
worpen van de zeug minder biggen. Twee
jaar onderzoek op Edelveen toont hetzelfde resultaat en teven herhalen het
gewichtsverlies in de volgende lactatie.
Het is de reden waarom de volgende worp
van een goede teef het volgend jaar
tegenvalt.

2.4 Pupgewicht op 7 weken
leeftijd
Vraag: Waarom zou je hier op selecteren?
Antwoord: De prestatie van de teef (hoog
of laag pupgewicht) herhaalt ze het volgend jaar en hoog pupgewicht betekent
hoog gewicht in november.
De relatie tussen het pupgewicht op 7
weken en het gewicht in november is
sterk; hoog gewicht op 7 weken is bijna
altijd een hoog gewicht in november van
alle pups bij iedere kooibezetting. Een laag
pupgewicht op 7 weken geeft een gemiddeld laag gewicht in november, met veel
spreiding. Wanneer je uit deze groep een
zware reu in november selecteert, zijn de
overige nertsen van het nest waarschijnlijk
veel lager in gewicht.
Het pupgewicht op 7 weken is vooral de
verdienste van de moeder en die zal deze
prestatie herhalen in het volgend seizoen
(tabel 1). Het 2e jaar (OT) zijn alle pupgewichten hoger dan het 1e jaar. Helaas is er
geen relatie met haar prestatie en die van
haar dochters.

Tabel 1: Pupgewicht in 1e en 2e jaar per
nestgrootte
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3. Gezondheidsbewaking
De bewaking van de gezondheidsstatus is
een vast onderdeel op iedere veehouderij.
Nertsen zijn sterke dieren en daarnaast zijn
er goede vaccins om ze nog beter te
beschermen. De gezondheidsbewaking op
Edelveen richt zich voornamelijk op het
beheersen van de AD-status.

3.1 ELISA-waarde als selectiecriterium
Vraag: Wat kun je bereiken door op ELISA te
selecteren?
Antwoord: Op Edelveen resulteert dat in
een betere reproductie en lagere uitval in
de groeiperiode.
Edelveen gebruikt de ELISA-waarden om
de fokdieren op te selecteren. De relatie
met het fokresultaat is duidelijk; hoge ELISA-waarden hebben een veel lager fokresultaat. Door de te hoge ELISA-waarden in
november uit te sluiten wordt een goede
stap gezet, door van de hoge waarden (3
en 4) in februari weer de ELISA-waarden te
meten wordt een nog grotere stap voor
een goed fokresultaat gezet. Dieren waarvan de ELISA-waarde meer dan 4 is worden uitgeselecteerd. Een fokbestand met
een ELISA-laag status geeft de beste
reproductie. Helaas zijn de nakomelingen
van de ELISA-laag teven niet allemaal laag
in oktober of november. Om de ELISA lage
nertsen te vinden zal opnieuw getest
moeten worden.
Sinds 3 jaar selecteren we op de ELISAwaarden en plaatsen we de nertsen op
basis van hun kwaliteit, hierdoor is de
gemiddelde ELISA-waarde van het fokbestand omlaag gegaan. De daling is in 2013
sterker dan in 2012. In 2012 zijn de teven
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met hoge ELISA-waarden in februari niet
verwijderd, in 2013 is dat wel gebeurd. De
lat voor de aan te houden fokdieren kan
daardoor lager gelegd worden.

3.2 Uitval in de groeiperiode
Vraag: Wat is de uitval van verspenen tot
pelzen en waardoor wordt deze veroorzaakt?
Antwoord: De uitval in 2013 was laag
(1,5%) en kent veel oorzaken.
In 2012 en 2013 is veel informatie van de
uitval in de groeiperiode verzameld. Naast
de datum, het geslacht, de bloedlijn, de
kooibezetting, de ELISA-waarde (moeder) is
de waarneming van de verzorger genoteerd. Op uitval is, na bewaring in de diepvries, sectie verricht waaruit blijkt dat de
reden van uitval divers is: o.a. luchtweg, urineweg, maag-darm kanaal, leververvetting,
AD-beeld en divers.
In 2012 was de uitval 2,1%, in 2013 1,5%.
In 2013 zijn de teven die bij de ELISA-test
in februari hoge waarden hadden, verwijderd. In september en oktober is gematigder gevoerd en 3 keer gekuurd met FLS
om met name de lever te ondersteunen.
De voerportie is duidelijk gemaximaliseerd
in oktober. Het verschil in uitval tussen
beide jaren is in september en oktober
gemaakt.

3.3 Monitoring uitval met GD
Vraag: Is er voldoende bekend over de normaal-waarden van de gezondheid van de
nerts?
Antwoord: (GD) Nee, er is nog veel onbekend.
In het kader van de overkoepelende
gezondheidszorg zijn veel data verzameld
van nertsen van o.a. Edelveen. Dit betreft de

uitval in de groeiperiode, maar ook gezonde
dieren in die periode en in november. Om
een juiste beoordeling te kunnen geven van
de status van diverse organen moet het huidige normaal beeld duidelijk zijn.

4. Groeiperiode
De groeiperiode start met het verspenen
van de nertsen en eindigt als de pelsperiode start. Voeren en verzorging zijn de taken.
Voeren naar behoefte is het devies en daaruit volgt dat de voerplaats best 2 uur leeg
mag zijn. Zeker na september dient er niet
ad libitum gevoerd te worden om problemen met leververvetting e.d. te voorkomen.

4.1 Voeder Conversie (VC) nertsen
Vraag: Kun je de VC van nertsen op redelijk
makkelijke wijze meten?
Antwoord: Nee en de relatie met de VC pup in
de lactatie gaat niet altijd op, maar de
zwaarste nertsen in oktober hebben wel de
laagste VC.
De relatie tussen de VC-pup (lactatie) en de
VC in de groeiperiode is berekend. Er is veel
variatie in de VC-pup en de vraag is of dezelfde waarde aan het einde van de groeiperiode
gemeten wordt. In 2012 hebben we dit
onderzoek uitgevoerd met nesten van hoog
en laag pup gewicht. Toen werd een duidelijke relatie tussen de VC-pup en VC-groei
gelegd. In 2013 zijn alleen de nesten boven
het gemiddelde pupgewicht van 530 gram
gevolgd. Als we dan in oktober kijken naar de
reuen en teven boven de selectiegrens voor
fokdier, meten we geen relatie met de VCpup. De nertsen die de selectiegrens niet
halen hebben een hogere VC, maar die selecteren zichzelf al uit.
Benaderen we het vanuit de gemeten VC in
de groeiperiode, dan vind je bij de lage VC

Onderzoek
de zwaarste dieren. Het meten van de VC
in 333 rennen heeft zodoende toch een
duidelijk resultaat: selecteer de pups (aspirant fokdieren) op pupgewicht in juni (7
weken) dan hebben de zwaarste nertsen in
oktober de laagste VC.

Figuur 2: Lichaamslengte verschil in reuen

4.2 Guste teven en 0-nest teven
Vraag: Hoe kun je de guste en 0-nest teven
het best plaatsen?
Antwoord: In een klauterkooi kunnen beter
2 reuen bij deze teven geplaatst worden.
De guste teven en de 0-nest teven zijn in
juli geplaatst met 2 of 3 reuen. Dezelfde
groepen zijn met een moeder met 2 of 3
reuen (zonen) gemaakt (30 teven per
groep). In november blijkt dat de reuen bij
de guste teven minder wegen (3,1 kg), dan
de reuen bij de 0-nest teven (3,2 kg) en het
meest wegen de reuen bij de moeder (3,3
kg). De groep met 2 reuen was gemiddeld
0,2 kg zwaarder dan de reuen die met 3 bij
de teef zaten (3,3 versus 3,1 kg).
Het uitvalpercentage van de reuen is bij de
guste teven erg hoog, 5 en 10% (2 of 3
reuen). Ook onder de teven is meer uitval.
Bij de 0-nest teven was er 2% uitval van de
reuen, in de groep met 3 reuen, en 10%
van de teven. Er was geen uitval bij de
combinaties van moeders met zonen (0%).

4.3 Kwaliteitsverbetering
Vraag: Is de kwaliteitsverbetering door de
Deense reuen nog meetbaar?
Antwoord: Ja, de kwaliteit wordt steeds
beter, de lengte stagneert.
In 2010 en 2011 zijn Deense reuen ingezet
en sindsdien heeft Edelveen verschillende
bloedlijnen: NL lijn, 50%DK lijn en 75%DK
lijn. De kwaliteitsverbetering in de DK lijn
gaat veel sneller dan in de NL lijn. De pelzen die in 2013 verkocht zijn kennen 35%
betere kwaliteit, 25% meer Velvet bij gelijke (teven) of iets kortere (reuen) lengte. De
lengte van de reuenpelzen van de Deense
lijn blijft een aandachtspunt, hoewel de
pupgewichten op 7 weken nog niet verschillen. Het effect van de selectie op pupgewichten kunnen we met de pelzen uit
2014 meten.

5. Pelsperiode projecten
De pelsperiode is een drukke periode
waarin duidelijk wordt hoe de groeiperiode gelopen is. Het is ook een drukke periode in het verzamelen van gegevens voor
de projecten. Het uit elkaar houden van
de groepen is ieder jaar weer een uitdaging.

5.1 Pelsdatum en geboortedatum

5.3 Lichaamslengte en pelslengte

Vraag: Is er verschil in pelsgewicht naar
geboortedatum op pelsdatum?
Antwoord: Nee, niet echt.
In de pelsperiode zijn op de volgende pelsdata vergelijkbare groepen gepelsd: 7-1114-18-21-25 november. Op 7-14 en 21
november zijn de groepen ook op geboortedatum gemeten. De gewichten van de
reuen verschillen naar kooibezetting.
Reuen bij de moeder (OR) zijn met 3,3 kg
iets zwaarder dan de reuen die in een
groep opgroeien (3,1 kg). Teven zijn gemiddeld 1,7 kg. Naar geboortedatum is geen
verschil in gewicht gemeten.

Vraag: Is er een relatie tussen lichaamslengte en pelslengte?
Antwoord: Ja er is een duidelijke relatie;
lichaamslengte is net als gewicht erg bepalend voor de pelslengte.
Al jaren tonen we de relatie tussen het
gewicht en de pelslengte, toch is er nooit
een éénduidend antwoord te geven op de
vraag; wat is het minimale gewicht voor
lengte 40? De reden voor de variatie in
gewicht binnen 1 lengtemaat is de
lichaamslengte. Een reu van 3,7 kg heeft
lengte 30 als z’n lichaamslengte minder
dan 50 cm is en lengte 40 bij 50 cm of langer is. In de pelsperiode is van 1200 nertsen
het gewicht en de lichaamslengte gemeten. Na het drogen zijn ze op lengte gemeten. De relatie tussen de lichaamslengte en
de pelslengte naar gewicht en bloedlijn is
afgebeeld in figuur 3 (reuen) en 4(teven). In
iedere figuur is per lichaamslengte de

5.2 Lichaamslengte verschil
meten bij levende en dode reuen
Vraag: Verschilt de lichaamslengte en is dit
te meten?
Antwoord: Ja er is bij reuen 6 cm verschil in
lichaamslengte gemeten.
Van de aspirant fokreuen zijn in oktober het
gewicht en de lengte gemeten. De lengte is
gemeten door de reuen in een transparante koker te laten lopen tot hun staartinplant, daar hou je de nerts vast. De nerts
wilt weglopen en strekt zich en dan is op
de maatverdeling (op de koker) de lengte
te lezen. Van 100 reuen die niet als fokdier
aan zijn gehouden, is na het dood maken
de lengte en het gewicht gemeten. Het
resultaat staat in figuur 2 en toont dat de
lichaamslengte tussen levend of dood
gemeten niet verschilt. We kunnen op deze
wijze lichaamslengte meten en dat is
belangrijk (zie 5.3).
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Het vervolg van dit project is toetsen hoe
de lichaamslengte erfelijk bepaald is door
combinaties van korte en lange nertsen op
te zetten. De pups zullen dan in oktober
het antwoord geven of op lichaamslengte
selecteren de moeite waard is. Bij andere
zoogdieren is er een positieve relatie. Daarna selecteren we de fokdieren voortaan op
lengte, want je vindt altijd een goed
gewicht bij een lange nerts.

Kennisoverdracht en PR
pelslengte afgebeeld van de nertsen met
gemiddeld hetzelfde gewicht. Bij reuen
loopt het gewicht van 2,8 kg tot 4,2 kg en
bij de teven van 1,4 kg tot 2,2 kg (zie legenda). De rode strepen in de figuur tonen de
grens tussen de lengteklassen.

De verzamelde kennis van de projecten
delen we op velerlei fronten. De bijdragen
in ‘de Pelsdierenhouder’ kunt u maandelijks
lezen. Deze worden gepresenteerd voor de
periode die zich dan aandient:
reproductie-, lactatie-, groei- en pelsperiode.

Figuur 3: Lichaamslengte en pelslengte reuen

Edelveen was in 2013 de locatie waar de
cursus ‘Euthanasie van nertsen’ werd gegeven. Die is nu door alle pelsdierenhouders
gevolgd en daarmee kan ieder bedrijf aantonen dat ze gecertificeerd is om op deze
diervriendelijke manier met CO-gas te werken. De bedrijven die hun dieren testen
met de ELISA-test zijn bijeen geweest op
Edelveen en hebben de ervaringen en uitkomsten gedeeld. Dat geeft informatie en
aanknooppunten voor het vervolgonderzoek.
Jaarlijks vind het NJF-congres plaats, behalve in het jaar als er een IFASA-congres is. In
2013 waren de bijdragen: ‘relatie VC-pup en
VC-groei’ en ‘gewichtsverlies in lactatie en
reproductie volgende lactatie’. Het is goed
om op deze bijeenkomsten aanwezig te
zijn, te praten met andere onderzoekers,
ideeën op te doen en vragen en opmerkingen bij ander onderzoek te plaatsen. Dat
laatste is gedaan bij het black spot/bite
mark onderzoek van de Deense collega’s.
Op uitnodiging en door de locale verenigingen bekostigd, ben ik op conferenties in
Rusland en Italië geweest. Andere pelsdierenhouders mogen delen in onze resultaten die mede behaald zijn door het
goede United vaccin en door de ELISA-testmethode.
Daarnaast hebben vele bezoekers, waaronder veel politici, de weg naar uw onderzoeksaccommodatie in Ederveen gevonden. Iedere bezoeker heeft recht op de
eigen mening, graag zien we dat die
mening door eigen waarneming onderbouwd is. Wij zorgen goed voor onze nertsen en dat wordt gezien en bevestigd.

Figuur 4: Lichaamslengte en pelslengte teven

Dit is het overzicht van de Edelveen projecten in 2013. 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 heeft 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).
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