Van wetenschap naar
praktijk
Studiedag op Edelveen over ELISA, Body Score en Voeding
Op donderdag 20 februari jl.
organiseerde de NFE opnieuw
een studiedag voor haar leden
op de onderzoeksaccommodatie
in Ederveen. De belangstelling
was overweldigend en het
applaus na afloop gaf aan dat
deze dagen voor herhaling
vatbaar zijn.

Om 10.00 uur was de zaal tot en met de laatste stoel bezet. Waar een wil is, is een weg.
Met de nodige flexibiliteit pasten alle 45
belangstellenden er precies in. Ondergetekende maakte in haar welkomstwoord al
meteen duidelijk dat een volgend keer, om
meer aandacht te kunnen schenken aan discussies in kleine groepjes, het maximum
aantal deelnemers op 25 vastgesteld zal
worden. Desnoods volgt voor alle anderen
nog een extra dag. Voor deze bijeenkomst
kon men zich tot 15 februari aanmelden.
Om niemand voor het hoofd te stoten of
teleur te stellen werden dit keer ook latere
aanmeldingen nog geaccepteerd. Sommigen moesten al om half 7 hun bed uit om als
een van de eersten om kwart voor 10 keurig
op tijd aanwezig te zijn. “Tja (zegt de bewuste nertsenhouder) ‘s ochtends staat de ELISA-test op de agenda. Dat lijkt voor ons minder interessant omdat we ‘weer’ AD-vrij zijn
maar je moet toch van alles een beetje op
de hoogte blijven. Regeren is vooruitzien.”

Hoe hoger de Elisa-waarde, des te
lager het fokresultaat
Jacqueline Manders,
PR & Communicatie
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Deelnemen aan studiedagen betekent indirect ook open staan voor nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen. Dat is dus duidelijk
het geval bij onze leden. Ben je tevreden

met de huidige situatie of wil je je resultaten nog verbeteren? Wanneer je met
behulp van de Jodiumtest voldoende pups
groot brengt met een gemiddelde
opbrengstprijs, ga je dan op dezelfde voet
verder of wil je meer? Louise Boekhorst probeerde tijdens de studiedag de aanwezigen
ervan te overtuigen dat de ELISA-waarde
een goed controlemiddel op AD-bedrijven
is om de fokresultaten verder te verbeteren.
Al diverse malen werd aandacht aan dit
onderwerp besteed in De Pelsdierenhouder.
Het geschreven woord met de nodige
tabellen en grafieken spreekt echter niet
iedereen aan. Nu kwam alles live ter sprake.
Louise gaf een uitgebreide toelichting met
een heleboel nuttige achtergrondinformatie over de uitvoering van de test, allerlei
controles die uitgevoerd worden op de
plaat inclusief een uitleg over de ‘gouden
standaard’, praktische testresultaten en bijvoorbeeld de relatie met de Jodiumtest.
Alle aanwezigen werden bij de opening van
de studiedag medeverantwoordelijk
gesteld voor het slagen hiervan en daarom
expliciet gevraagd om zo interactief mogelijk deel te nemen. Dit was niet tegen dovemans oren gezegd waardoor regelmatig
een levendige discussie ontstond. Alle info
is terug te vinden in voorgaande Pelsdieren-

Public Relations

houders daarom volgt hier een eenvoudige
samenvatting van de inleiding door Louise
Boekhorst.

Selectiepercentage is per bedrijf
afhankelijk van de hoogte van
ELISA-waarden
De ELISA-test vervangt de Jodiumtest. Bij
de ELISA-test worden bloeddruppels op
een kartonnen kam verzameld. Op een
kam gaan 12 monsters, die na 1 dag
drogen naar het CFE-laboratorium
gestuurd worden. Het nemen van een
ELISA-monster gaat 1,5 keer sneller dan
een monster voor de Counter- of
Jodiumtest. De ELISA-test geeft de mate
van het voor komen van antilichamen in
het bloed van nertsen tegen het AD-virus
aan. De uitslag is ingedeeld in 9 klassen
(van 0 t/m 8) waarbij de waarde 0
nagenoeg overeenkomt met ‘Counter-vrij’.
Bij teven met een ELISA-waarde boven de 4
neemt het fokresultaat op Edelveen sterk
af (van 5,6 versus 4,2 bij de jonge teven tot
6,7 versus 4,9 bij de oude teven) door
vooral een hoger gustpercentage, meer
nul-nesten en meer pupuitval (tot 3
weken). De teven met hoge ELISA-waarden
kennen een hogere uitval in de groeiperiode en in mindere mate ook hun pups.

Op basis van de ELISA-waarde meting in
februari is de relatie nog sterker en kunnen
de dieren met een te hoge waarde alsnog
uitgeselecteerd worden. In Denemarken is
men nog niet gestart met de ELISA-test. In
Finland wordt de ELISA-test gebruikt als
vervanger van de Countertest. De NFE heeft
deze test voor de Nederlandse nertsenhouders aangepast. Door de uitkomst in
klassen in te delen is de mate van
AD-besmetting per nerts aan te geven. De
ELISA-test meet dus specifiek het aantal
antilichamen tegen het AD-virus. De
Jodiumtest reageert op hoge concentraties
eiwitten, wat ook iets anders dan AD kan
zijn. In het algemeen geldt: hoe hoger de
ELISA-waarde, des te lager het fokresultaat
(aantal pups op 21 dagen per gepaarde
teef ). Bij oude teven is het fokresultaat tot
ELISA-waarde 4 stabiel. Door de teven
meerdere keren te testen (het blijft net als
bij de andere analysemethoden een
momentopname) ontstaat een beeld van
het verloop van de ELISA-waarde. Alle teven
die in november een ELISA-waarde boven
de 4 kregen werden op Edelveen
verwijderd. In februari werden nogmaals
alle dieren getest. Daarbij werden opnieuw
te hoge waarden gemeten bij zowel jonge
teven als oude teven met ELISA-waarde 3

en 4 in november. Deze te hoge waarden
werden opnieuw uitgeselecteerd.
Hoeveel % u moet uitselecteren is afhankelijk van de hoogte van de ELISA-waarde op
uw bedrijf. De een kan selecteren puur op
nullen, enen en tweeën, een ander zal zelfs
tot 40-50% uit moeten selecteren als hij
geen waarde meer dan 4 aan wil houden.
Na 3 jaar werken met de ELISA-waarde als
selectiecriterium lijkt het doel - fokdieren
met een ELISA-laag status - een te verdedigen en realiseren doel. Na de presentatie
en het beantwoorden van de vragen werd
de gelegenheid geboden om in groepjes
met elkaar te discussiëren over datgene
wat gepresenteerd was en ieders persoonlijke bevindingen of meningen te berde te
brengen. Door de grote hoeveelheid
belangstellenden en de aansprekende
onderwerpen volgde een (te) rumoerig
kwartiertje. Inhoudelijk erg interessant
maar organisatorisch zeker voor verbetering vatbaar. Waarvan akte.

Body Scoren (BS) voor beter
fokresultaat
Het was opvallend hoeveel jonge nertsenhouders in de zaal zaten. Veel ouders
hadden hun zonen, veel van hen inmiddels
bedrijfsopvolger, gestuurd. Desondanks
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bevond zich onder de deelnemers ook een
flinke groep ‘oude rotten in het vak’.
Wanneer je al jaren nertsenhouder bent,
sommige van deze veertigers en vijftigers
zijn hun hele leven lang tussen de nertsen
opgegroeid, is het best lastig om vaste
gewoontes overboord te zetten. Wanneer
je gewend bent om op een bepaalde
manier naar je dieren te kijken en daarop je
voerbeleid af te stemmen is het moeilijk
om dit alsnog te veranderen. Wanneer je
bovendien van nature niet zo’n lezer bent,
ben je al snel genegen om de interessante
verhalen, die Jan de Rond al 10 jaar lang in
de Pelsdierenhouder schrijft, vlug door te
kijken of zelfs over te slaan. Uit de enthousiaste deelname van alle aanwezigen bleek
al snel: waar een wil is, is een weg. Na een
uitgebreide presentatie van Jan de Rond
over het doel van BS, waarom doe je dat,
hoe doe je dat en hoe pas je je voerbeleid
daar op aan, ging iedereen met pen en
papier de farm op om een en ander in
praktijk te testen. Sommigen zochten
elkaar op om samen te overleggen,
anderen gingen doelbewust alleen door de
gangpaden. Veel pelsdierenhouders
komen weinig op farms van collega’s en
grepen hun kans om de dieren te vergelijken met die van henzelf. Iedereen heeft
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zijn eigen mening die varieert van te dun,
te dik tot zo zijn die van mij ook ongeveer.
Als echte modellen gingen de nertsen vaak
nieuwsgierig, keurig rechtop staan zodat
ze goed beoordeeld konden worden.

Voeding in dracht en
lactatieperiode
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.
Wetende dat een groei vanaf de paarperiode gewenst is, zal in de eerste maanden van
het jaar naar een BS 2 gevoerd moeten worden. Bij het begin van de paarperiode moet
de teef (vol)slank zijn. De innestelperiode
(variërend van 8 tot 35 dagen, gemiddeld
dus 17 dagen) is precair; teven mogen dan
niet of nauwelijks groeien, veel groei geeft
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minder pups. Na innesteling, gedurende
de drachtperiode (vast 31 dagen), moeten
ze ruimer gevoerd worden voor enige
gewichtstoename (een groei van 0,5 tot 1
in BS). Scoor de teven op BS na de paarperiode en voer naar deze BS-ontwikkeling.
Daarmee wordt gevoerd naar de werkelijke behoefte van de nerts en dan worden
er veel pups geboren. Door dezelfde jarenlange BS scoringmethode toe te passen op
alle dieren is dit resultaat over heel veel
teven gemeten. Het verslag staat in het
maart nummer (2014). Voor wie inmiddels
overtuigd is van het nut van BS en het nog
eens allemaal goed na wil lezen: over het
hoe en waarom van BS en voerbeleid naar
BS factor reproductie zijn reeds eerder artikelen verschenen in De Pelsdierenhouder
in maart 2010, januari 2011, 2012 en 2013.
De tweede lezing van Jan de Rond over
voeding in met name het begin van de
lactatieperiode vindt u in dit nummer. Als
nertsen geworpen hebben dient de voerportie maar heel weinig dagelijks te stijgen. Dat hebben de ontwikkelde voercurves al jaren getoond. Edelveen kent
eigenlijk geen problemen in de lactatieperiode zoals diarree bij de pups en uitgedroogde pups. Veel voeren in het begin
van de lactatie geeft problemen later in de

lactatie, zo is bij zeugen gemeten. De problemen zijn minder voeropname waardoor
minder melkproductie en mindere groei
van de biggen. Zou dat bij nertsen ook zo
werken?

Evaluatie
Eindeloos veel kannen koffie, veel koekjes
en een lekkere lunch later, waarbij een
onvoorstelbare berg broodjes tot en met
de allerlaatste werd verorberd, vroeg
ondergetekende openlijk aan alle aanwezigen om (zoals dat zo mooi heet) positief
opbouwende kritiek. Gezamenlijk kwam
men tot de conclusie dat dit soort praktische dagen zeer wenselijk zijn. De studiedag is in het leven geroepen om de wetenschap (onderzoeksartikelen uit De
Pelsdierenhouder) wat dichter bij de praktijk te brengen. Reacties na afloop gaven
aan dat dit duidelijk gelukt is. Aan de aanwezigen werd ook gevraagd om ter plekke
aan collega’s vragen te stellen over praktische zaken op het bedrijf. Hier werd uitgebreid gebruik van gemaakt. Stro in de
nachthokken wordt geëist in de dierenwelzijnsverordening en het nut daarvan staat
voor iedereen als een paal boven water.
Datzelfde geldt echter niet voor stro op de
nestkisten in de werptijd. Middels handop-

steken blijkt al snel dat velen dit toch ervaren als een verstoring van de rust voor de
teef wanneer de nestjes gecontroleerd
moeten worden en qua warmte voegt het
volgens hen weinig toe. Van het een komt
het ander. Wel of geen stro op de nachthokken? Hoe moet dat nachthok zo welzijnsvriendelijk mogelijk worden ingericht. Welk
type stro of zaagsel of houtkrullen is het
meest geschikt. Is er verschil in inzetkoepels of sluipgatsluizen. Allemaal interessante zaken.
Slotconclusie met betrekking tot deze dag:
geslaagd en voor herhaling vatbaar. Het
verkleinen van de groep zou de dag nóg
persoonlijker kunnen maken waardoor nog
dieper op de onderwerpen kan worden
ingegaan. Bovendien zou de groep tijdens
het middagprogramma alsnog in tweeën
verdeeld kunnen worden waarbij wisselend
een groep praktisch op de farm bezig is en
de andere groep in de zaal.
Nadat het programma keurig op de afgesproken tijd van 15.00 uur afgesloten werd
bleven velen nog voor een afsluitend
drankje en een gesprek met een of meerdere collega’s. De volgende studiedag staat
gepland voor 17 april.
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