ELISA-waarde reu heeft
invloed op worpresultaat
Meer teven zonder worp en minder pups per teef
van reuen met een hoge ELISA-waarde; nl. 4 en 5

In 2015 en 2016 is lijnparing uitgevoerd met reuen en teven met verschillende ELISA-waarden, gemeten in
februari. In beide jaren is een verschil in worpresultaat naar de ELISA-waarde van de reu gemeten. Reuen
met ELISA 4 of 5 hadden bij jonge teven 0,7 pup per gepaarde teef minder (5,8 versus 6,5) en bij oude teven
zelfs 1,8 pup minder (5,2 versus 7). Dit was aanleiding het hele fokbestand uit de jaren 2013 t/m 2016 te
beoordelen naar de ELISA-waarden van de reuen en teven in februari. Er zijn significante verschillen in
nestgrootte (pups per worp) en worpresultaat (pups per gepaarde teef ) gevonden bij teven die gepaard zijn
met reuen die verschillende ELISA-waarden hadden. Deze mindere nest- en worpgrootte kwam voor bij
reuen met een hoge ELISA en gepaard met teven die zelf zowel lage als hoge ELISA-waarden lieten zien:
de ELISA-waarde van de reu is dus negatief gerelateerd aan het worpresultaat. Bij jonge teven die zowel
door een hoge als lage ELISA-waarde reu gepaard zijn volgens het 1-8-1 systeem, zijn significant meer pups
geteld wanneer de hoge ELISA-waarde reu niet op dag 8 (eisprong) de paring heeft verricht. Het advies is
dan ook om met name de reuen te hertesten in februari en indien mogelijk geen reuen met ELISA-waarden
4 of 5 of hoger te gebruiken. Is dat niet mogelijk, gebruik deze reuen dan selectief in de afparing en laat
nooit alle paringen van een teef door een hoge ELISA-waarde reu verrichten.
Inleiding

Ing. Jan de Rond, onderzoeker
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Met de ELISA-test wordt het aantal antilichamen tegen het AD-virus gemeten en
gevalideerd (classificering van 0 t/m 8). De
nertsen met de hoogste ELISA-waarden
worden uitgeselecteerd als fokdier en dus
niet gebruikt. Projecten van Edelveen
tonen al sinds intrede van de test in 2011
aan dat de reproductie van teven negatief
gerelateerd is aan de ELISA-waarden van
de teven: meer geboren pups en minder

teven zonder worp bij de teven met een
lage ELISA- waarde. De reproductie van
teven met een lage ELISA-waarde is vergelijkbaar met de reproductie van teven op
een AD-vrij bedrijf.
De ELISA-test als vervanger van de I-test
en countertest wordt door veel bedrijven
toegepast. Alle fokdieren hebben een lage
ELISA-waarde in november (EL 0-4). Edelveen heeft sinds 2012 ook alle teven en
reuen in februari getest. Dat is 3 maanden
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Onderzoek
na de test in november en geeft een verschuiving in ELISA-waarde bij een aantal
nertsen. De nertsen met een ELISA-waarde hoger dan 5 zijn vanaf 2013 niet meer
ingezet als fokdier. Dit is voor zowel de
teven als reuen toegepast. Dus bijv. nertsen die in november ELISA-waarde 4 hebben en vervolgens in februari ELISA-waarde 5 hebben, kunnen toch ingezet
worden als fokdier.
In 2015 en 2016 zijn de projecten ‘erfelijkheid van lichaamslengte’ opgezet. Hierin
is lijnparing toegepast (1 Reu X 8 Teven)
en was van de reuen en teven de ELISAwaarde in februari bekend. De projecten
hadden ook tot doel om de ontwikkeling
van de ELISA-waarden in de nakomelingen te scoren.
De jaarlijkse bepaling van de ELISA-waarden in februari maakt het mogelijk om de
reproductie van de teven te relateren aan
de ELISA-waarden van de reuen. Het
resultaat daarvan staat in dit verslag.

- Pups worden geteld op de dag na
werpen
- De worpgrootte en het worpresultaat
zijn statistisch getoetst (p < 0,05
ANOVA)
		 + S ignificante verschillen worden
aangeduid met verschillende letters
~ Dezelfde letter betekent geen
significant verschil (bv: a en ab)
+ Waarschijnlijk significant = p < 0,1
+ Niet significant = ns

Resultaten
Lijnparingsprojecten 2015 & 2016
Het worpresultaat van de lijnparingsgroepen in 2015 en 2016 staat in figuur 1. De
indeling is gemaakt naar de ELISA-waarde
(laag/hoog) van de reu (R) en vervolgens
de ELISA-waarde van de teef (T). In de

legenda staat het aantal gepaarde teven
per combinatie. De resultaten van de
jonge en oude teven zijn in deze figuur
samengevoegd omdat ze sterk met elkaar
overeenkomen. Er is geen indeling naar
het aantal paringen gemaakt.
Het verschil in worpresultaat van de teven
gepaard met reuen met lage en hoge
ELISA- waarden is significant. De invloed
van de ELISA-waarde van de teef is minimaal (ns) in deze resultaten.
Worpresultaat fokbestand Edelveen
2013 - 2016
Het worpresultaat naar ELISA-waarden van
de reuen in de jaren 2013 t/m 2016 is afgebeeld in figuur 2 (JT – 2 of 3 paringen) en
figuur 3 (OT – 2 paringen). Er is geen indeling naar ELISA-waarden van de teven
gemaakt in deze figuren. Dat gebeurt wel

Figuur 1: Worpresultaat na lijnparing naar ELISA-waarde (laag (EL 0-3)
/hoog (EL 4-5)) van de reu en teef.

Opzet
De volgende data zijn gebruikt voor de
analyse van het effect van de ELISA-waarde van de reu:
•	Lijnparing in projecten ‘erfelijkheid
lichaamslengte nertsen’ 2015 en 2016
- Blokken van 1 Reu X 8 Teven
- 2015 - 24 blokken, 2016 - 22 blokken
• Fokbestand Edelveen 2013 t/m 2016
- Jonge Teven (JT) paringssysteem
1-8-1
- Oude teven (OT) paringssysteem 1-1
- Data exclusief niet relevante projecten
Indeling en beoordeling van de data:
• ELISA-waarde reu en teef
- ELISA laag = ELISA-waarde 0, 1, 2 of 3
- ELISA hoog = ELISA-waarde 4 of 5
• Aantal paringen: 2 of 3 paringen JT, 2
paringen OT
- Reu Laag = alle paringen door een
reu met lage ELISA-waarde
- Reu Laag/Hoog (LH) = 1 of 2 paringen door een reu met lage ELISAwaarde, 1 of 2 paringen door een reu
met hoge ELISA-waarde
Reu Hoog = alle paringen door een reu
met hoge ELISA-waarde
•	Worpgrootte = aantal levend geboren
pups per teef met worp
•	Worpresultaat = aantal levend geboren pups per gepaarde teef
- Het paringssucces wordt visueel
beoordeeld, er is geen toets of dat
werkelijk ook gebeurd is
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Figuur 2: Worpresultaat JT (2-3 paringen) naar ELISA-waarde reu
(Laag (EL 0-3), L/H, Hoog (EL 4-5)) in de jaren 2013 t/m 2016,
Edelveen.
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in de komende tabellen met daarin ook het aantal
teven per combinatie. De reuen die paarden zijn in 3
groepen ingedeeld: Laag (0-3), L/H en hoog (4-5). In
de legenda staat de worpgrootte en het aandeel
(percentage) teven zonder worp.
Er is een consequent beeld per jaar te zien in figuur
2: de jonge teven gepaard door reuen met lage
ELISA- waarden hebben het beste worpresultaat.
Indien de paringen door een lage en een hoge ELISA-waarde reu (of omgekeerd) zijn verricht is het
resultaat iets lager. Wanneer de paringen verricht zijn
door reuen met hoge ELISA-waarden (Elisa 4 en 5) is
het worpresultaat veel lager. Uit de legenda blijkt dat
dit verschil veroorzaakt wordt door een kleinere
worpgrootte en door meer teven zonder worp.
Het beeld bij de OT is vergelijkbaar met de JT. Het
verschil tussen paringen door een reu met lage ELISA-waarde en een hoge ELISA-waarde wordt veroorzaakt door een kleinere worpgrootte en meer teven
zonder worp.
ELISA-waarde Reu en Teef
De resultaten van de jaren 2013 t/m 2016 zijn
samengevoegd. Hieruit is de indeling gemaakt naar
ELISA-waarde van de reu en van de teef: laag / hoog.
In tabel 1 (JT) en tabel 2 (OT) staat de worpgrootte
en het worpresultaat. De worpgrootte en het worpresultaat zijn statistisch getoetst voor alle teven
(Laag + Hoog), dus de hele regel van links naar
rechts.
Er zijn significante verschillen in worpgrootte per
ELISA-waarde van de reuen bij de JT met lage ELISAwaarden. Door het verschil in aandeel teven zonder
worp, is er nog duidelijker significant verschil in het
worpresultaat per ELISA-waarde van de reu en van
de teef. Bij de teven met hoge ELISA-waarden is er
geen verschil tussen de groepen ‘Laag’ en ‘L/H’, maar
wel met groep ‘Hoog’ van de reuen. Teven met lage
ELISA-waarden gepaard door reuen met lage ELISAwaarden hebben het beste worpresultaat.
Bij oude teven zijn geen verschillen in worpgrootte
bij groep ‘Laag’ versus ‘L/H’, maar wel naar groep
‘Hoog’. Door het verschil in aandeel ‘geen worp’ ontstaan wel verschillen in worpresultaat. Het beste
worpresultaat is gemeten bij de combinatie van
oude teven en reuen met lage ELISA-waarden. Maar
zolang de paringen niet door een reu met hoge ELISA-waarde zijn uitgevoerd is het worpresultaat goed.
Volgorde van reuen met verschillende
ELISA-waarde
Het resultaat van de teven uit de groepen ‘L/H’ ELISAwaarden van de reuen zijn nader bekeken op de
volgorde van de reuen: maakt het verschil wanneer
de reu met de hoge ELISA-waarde de paring uitvoert?
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Figuur 3: Worpresultaat OT (2 paringen) naar ELISA-waarde reu (Laag
(EL 0-3), L/H, Hoog (EL 4-5)) in de jaren 2013 t/m 2016, Edelveen.

Tabel 1: Geen worp, Worpgrootte en worpresultaat van Jonge Teven
(Edelveen 2013-2016) naar ELISA-waarde van Teef en Reu: Laag (EL
0-3) en Hoog (EL 4-5)

Tabel 2: Geen worp, worpgrootte en worpresultaat van Oude Teven
(Edelveen 2013-2016) naar ELISA waarde van Teef en Reu: Laag (EL
0-3) en Hoog (EL 4-5)

Voor de jonge teven met 3 paringen volgens het paarsysteem 1-8-1 is dit uitgewerkt in tabel 3. De paring met de reu met
de hoge ELISA-waarde is uitgevoerd op de
dag van de belangrijkste eisprong (dag 8
in 1-8-1 systeem) of niet die dag (dag 1 of
de herparing (laatste paring)). In de tabel
staat het aantal teven, het aandeel teven
zonder worp en het worpresultaat van
teven met lage en hoge ELISA-waarden.
Deze resultaten zijn berekend naar het
moment dat de reu met de hoge ELISAwaarde de paring heeft verricht: op dag 8
(1-8-1) of niet op dag 8 (dag 1/Herparing).

Er is significant verschil in worpresultaat
naar de volgorde van de paring van de reu
met hoge ELISA-waarde. Wanneer deze
reuen de paring op dag 8 verzorgen, heeft
dat significant minder pups tot gevolg o.a.
door meer teven zonder worp. Bij de jonge
teven met hoge ELISA-waarden is een vergelijkbaar beeld, maar door het te kleine
aantal teven is het verschil van 0,5 pup
niet significant.
Deze significante verschillen zijn alleen bij
jonge teven met 3 paringen g emeten. Bij
jonge teven met 2 paringen en oude teven
met 2 paringen is geen echt verschil (tabel 4).
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Onderzoek
Effect op Farmniveau
Hoe groot is het effect van de reuen met
hoge ELISA-waarden op Edelveen.
Gemiddeld waren er 15% reuen en 15%
teven met ELISA-waarden 4 en 5 in de
jaren 2013 t/m 2016. De 15% reuen waren
betrokken bij de paringen van 30% van
de teven.
Het worpresultaat van alle jonge teven is
6,0. Wanneer het resultaat van de reuen
met hoge ELISA-waarden hieruit wordt
gehaald stijgt het worpresultaat van alle
teven naar 6,2. Wanneer alle jonge teven
met hoge ELISA-waarden uit het resultaat
wordt gehaald stijgt het worpresultaat
ook naar 6,2.
Bij de oude teven is dit verschil kleiner nl.
0,1 pup in het worpresultaat bij verwijdering van of de reuen met hoge ELISAwaarden of de teven met hoge ELISAwaarden (6,7 versus 6,6).

Discussie en aanbeveling
De ELISA-waarde van de reu is negatief
gerelateerd aan het worpresultaat van de
teven. Dat is minder logisch dan we hadden verwacht, want door de kruisparing
was dit niet eerder opgevallen. Toch
weten we al enkele jaren dat bij jonge
teven het worpresultaat van ELISA 3 al
iets minder wordt en vanaf ELISA 4 echt
lager is. De fokreuen zijn (bijna) ook allemaal net zo oud/jong als de jonge teven.
Of de ELISA-waarde iets weergeeft over
de spermakwaliteit is nog niet te zeggen.
Het is wel duidelijk dat een goed worpresultaat behaald wordt met nertsen met
lage ELISA-waarden. De figuren 2 en 3
tonen het beeld dat ieder jaar deze
invloed van de ELISA-waarden van de
reuen gemeten is.

De volgorde van de inzet van de reuen
laat een verschil zien bij de jonge teven
met 3 paringen. Wanneer de reu met hoge
ELISA-waarde de paring op dag 8 verricht
heeft, is het worpresultaat significant
lager (tabel 3). Dat versterkt het idee dat
er iets met de spermakwaliteit aan de
hand is. Deze nadere analyse geeft ook
een aanwijzing voor de inzet van de reuen
met hoge ELISA-waarden: gebruik ze voor
de afparing of voor de 1e ronde bij jonge
teven. Bij de oude teven is geen verschil
gemeten.
Het verschil in worpresultaat van alle
jonge en oude teven is hetzelfde voor de
hoge ELISA-waarden van de reuen of de
teven. Om de hoge ELISA-waarde reuen te
vinden behoeven echter veel minder dieren getapt te worden, want op de meeste
farms is het aantal reuen 20% van het aantal teven. Daarnaast kun je met de reuen
met hoge ELISA-waarden gericht inzetten,
zodat het worpresultaat niet of nauwelijks
minder is dan van paringen met alleen
reuen met lage ELISA-waarden.

Tabel 3: Worpresultaat en aandeel teven
zonder worp naar ELISA-waarde teef en
dag van paring met een reu met hoge
ELISA-waarde, voor jonge teven met 3
paringen volgens paarsysteem 1-8-1

Tabel 4: Worpresultaat jonge en oude
teven met 2 paringen naar ELISA-waarde
teef en dag van paring met een reu met
hoge ELISA-waarde

De ELISA-waarden van de reuen hebben
een negatieve relatie met het worpresultaat van de gepaarde teven. Door de
reuen te hertappen in februari (of eind
januari) kunnen ze gericht ingezet worden
ten behoeve van het worpresultaat: meer
pups per worp en minder teven zonder
worp.

De nadere analyse in tabel 1 en 2 laat zien
dat ook de ELISA-waarde van de m.n.
jonge teven een relatie toont met het
worpresultaat. Als daarbij ook de invloed
van de ELISA-waarde van de reu geplaatst
wordt, zijn de effecten nog sterker. Vooral
wanneer alle paringen door reuen met
hoge ELISA-waarden uitgevoerd worden.
Ook opvallend is het resultaat van de
gecombineerde inzet van de reuen (H/L),
dat op worpgrootte nauwelijks verschilt
van de paringen met ELISA lage reuen.
Door het hoger aandeel teven zonder
worp bij de H/L reuen is het worpresultaat beter voor de paringen met ELISA
laag reuen.
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