› Voorlichting

De zomermaanden
juli en augustus
Maandkalender
Deze maanden staan in het teken van het voltooien van de
lichaamslengte van de pups. Begin juli hebben reutjes al 75% en
teefjes al 85% van hun lengte, in de zomermaanden voltooien
ze de groei en vormen ze hun gewicht. De belangrijkste
voorwaarden hiervoor zijn: voer, voeren, drinkwatervoorziening
en -kwaliteit, huisvesting, gezondheid en management en
aangename temperatuur.

Het meest opvallende van het lichaamslengteproject uit 2016 was dat bijna alle reuen
nog 12 cm groeiden, ongeacht de lengte bij
verspenen. Bij de teefjes was dat 6 cm,
eveneens ongeacht de lengte bij verspenen.
Dat betekent dat we er niet meer uit halen
dan erin zit als we de nertsen normaal verzorgen. Normaal is niet stampen, dat leidt
niet tot grotere nertsen, maar wel tot problemen. De grootte van de nertsen is bij verspenen al bepaald.
Als eerste noemen we voer & voeren. Het
voer wordt geleverd, het voeren is te splitsen
naar voertijdstippen, hoeveelheid per keer,
verdelen en krabben. Met krabben proberen
we het ‘bord’ weer wat schoon te krijgen en
daarbij dient ook de onderkant van de voerplaats regelmatig schoongemaakt te worden. U eet uw maaltijd ook het liefst van een
schoon bord en wanneer u toch de maaltijd
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in een vuil bord krijgt, is het zeer waarschijnlijk dat het bord na de maaltijd nóg vuiler zal
zijn. Als de nerts eerst door oude voerresten
heen moet om bij nieuwe te komen, is dat
niet bevorderlijk voor de voeropname. We
weten allemaal dat we zo moeten voeren,
dat de dieren net niet verzadigd raken. Verzadigde nertsen krijgen gezondheidsproblemen en dalen in voeropname en groei en
het zal moeilijk worden om het oude voerniveau te halen. Richt zodoende altijd op een
periode zonder voer wat zonder probleem 2
uur mag bedragen. De gemiddelde voerstijging in deze maanden is 3-4% per dier per
dag.
In dezelfde adem als voer noemen we het
water dat we de nertsen voorschotelen. Het
is misschien raadzaam om, bij gebruik van
eigen waterput, het water te laten analyseren om zeker te weten dat het voldoet aan
de normen. Neem maatregelen om het bij
warm weer drinkbaar te houden. Nertsen
drinken water tot het hun lichaamstemperatuur overstijgt. Ook is duidelijk dat het geen
probleem is de nertsen eventueel nat te
spuiten ter verkoeling. De luchtvochtigheid
wordt daardoor niet te hoog. Dat hebben we
zelfs op warme dagen met een onweersbui
gemeten. Bij hoge temperatuur in 1e weken
van juli is het raadzaam om eerst een oude
teef met reu uit het nest te verspenen. Hierdoor is de drinknippel voor alle pups beter
bereikbaar. Op hele warme dagen is het
raadzaam de nertsen met rust te laten, vangen en verzetten geeft nog meer warmte-

productie tot gevolg. Er wordt ook veel
water vermorst. Het water wat vermorst
wordt (lekwater) bedraagt gemiddeld
10-20%. Dit is over de hele groeiperiode
goed voor 10% van het mestvolume!
In het kader van gezondheid dient u alert te
zijn op uitval. Er kan zomaar een uitbraak
van Pseudomonas, AD of Botulisme plaatsvinden. Ook voerrelevante problemen als
vette lever en blaas- en nierstenen kunnen
in deze periode uitval veroorzaken. In alle
gevallen geldt: verwijder de dode dieren en
raadpleeg een deskundige. Met het juiste
management zorgt u ervoor dat alles soepel
verloopt en voorkomt u bepaalde problemen óf onderkent u de problemen in een
vroeg stadium. Met dit management lukt het
ook nog om van de zomermaanden te
genieten.
In deze editie het verslag van de pelskwaliteit in relatie tot de leeftijd op pelsdatum.
Deze keer hebben we nesten opgesplitst en
ook daarin vinden we het resultaat: pelsrijding is aan leeftijd gebonden De 3 groei
eigenschappen van een nerts welke leeftijdgebonden zijn kennen de volgende volgorde in voltooiing: 1 Lichaamslengte (4-5
maanden), 2 lichaamsgewicht (5-6 maanden), 3 pelsrijping (6,5 maanden). Hou daar
rekening met de meetmomenten en het
pelsmoment.
Wij wensen iedereen een mooie, beheersbare zomerperiode toe.
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