Onderzoek

Voerbeleid naar Body
Score belangrijke factor
reproductie
Juiste conditie begin maart voor noodzakelijke groei
paar- & drachtperiode
In 2012 zijn op Edelveen de eerder ontwikkelde voercurven,
gekoppeld aan de BS, voor de conditie, paar- en drachtperiode
getoetst. De conditieperiode kende een zeer koude vorstperiode
waar het hulpmiddel van de voercurve niet werkte. Teven met lage
BS hebben veel meer voer nodig, terwijl teven met hoge BS met
een kleine portie nog kunnen groeien. In de paar- en drachtperiode
moeten de teven groeien. De BS-ontwikkeling van de teef in de
dracht heeft evenveel invloed op het aantal levend geboren pups
per worp als het aantal paringen. Het aantal paringen stuurt de
teef, de BS kunt u sturen.

Inleiding
Het belang van het voerbeleid in de conditie,
paar- en drachtperiode is al vaker onderwerp
van onderzoek geweest. Door het voerbeleid
te koppelen aan de BS van de teef kan de
ontwikkeling van de BS gestuurd worden.
Dat is in de voorgaande jaren op Edelveen
aangetoond. De drachtperiode is steeds de
belangrijkste en moeilijkste periode om de
BS de gewenste ontwikkeling te laten maken.
Als de teven na de paarperiode groeien daalt
het gustpercentage en stijgt het worpresultaat.
Het onderzoek van 2012 had tot doel de ontwikkelde voercurven uit 2009/2010 te toetsen. Een passende voercurve in een automatisch voedersysteem maakt het mogelijk dat
iedereen kan voeren. Daarnaast geven de 6
momenten van BS scoren en alle voergegevens van alle teven veel informatie over de
relatie met de reproductie. Dit kan door iedere pelsdierenhouder gebruikt worden.

Opzet
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De teven op Edelveen die geplaatst zijn in de
sheds, zijn in 2 groepen verdeeld (2 x 400
teven). Op 6 momenten is de BS gescoord: 31
januari, 17 februari, 1 maart, 26 maart, 13
april en 23 april. De teven uit de proefgroep
zijn gevoerd volgens de aan de BS gekoppelde voercurven en de teven uit de controlegroep naar inzicht van de ervaren man op de
voermachine. Van alle teven op Edelveen
(1500) is op eerder genoemde data de BS
gescoord. De paardata en de puptelling van
alle teven zijn verzameld. De ontwikkeling
van de BS wordt beoordeeld op het worpresultaat (aantal levend geboren pups per
gepaarde teef).
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Tabel 1: opzet voerportie per BS en per periode

Figuur 1: BS ontwikkeling teven van februari tot werpen

In tabel 1 is de geplande voerportie per BS score te zien in de verschillende perioden. Het doel is per periode vermeld en de drachtperiode
is opgedeeld naar vóór en ná de innesteling. In de paarperiode ontvangen de teven een dubbele portie in de 3 dagen vóór de (1e) paring
(op dag 1 of dag 8). Alle andere dagen is de portie gelijk aan de periode net voor de paarperiode. Vanaf 29 maart hebben alle teven 155
gram of meer ontvangen, afhankelijk van de BS na de paarperiode.
Uit alle data trachten we de volgende vragen te beantwoorden:
• Past de voercurve?
• Welke relatie is er tussen BS-ontwikkeling, paarresultaat en worpresultaat?

Resultaten
Voercurve naar BS
De uitvoering van dit project om de 2 groepen (curve en controle) te
vergelijken, liep al snel vast. Door de strenge vorstperiode in februari
was het noodzakelijk om dagelijks de porties aan te passen en dan is
van een curve geen sprake meer. De teven met een lage BS (BS 1,5 en
BS 2) hadden veel meer voer nodig om niet snel te vermageren, want

Tabel 2: Resultaat voercurve per BS

een beperkte groei was niet haalbaar. Porties van ruim 250 gram
waren geen uitzondering, er was vooral een grote variatie in portiegrootte bij dezelfde BS. De teven met hoge BS (BS3 en BS 3,5) kregen
geen verhoogde portie maar vielen desondanks nauwelijks af.
Zodoende is de hele maand februari het hulpmiddel van de voercurve
niet gebruikt en heeft de ervaren man op de voermachine gezorgd
dat de teven in juiste conditie bij de paarperiode aankwamen.
De BS ontwikkeling van alle teven van begin februari tot eind april is
afgebeeld in figuur 1. Hieruit is af te leiden hoeveel teven de gewenste
BS bij begin van de paarperiode hadden. Het aandeel lage BS verdween en hoge BS nam toe in de tijd.
In de paar- en drachtperiode is conform de opzet gevoerd. Het resultaat van deze voerportie is te zien in tabel 2. Daarin zijn de teven ingedeeld naar de BS na het paren (BS 2/2,5/3) met het aantal teven en de
gemiddelde voerportie per dag in de drachtperiode. Het resultaat is
vermeld per ontwikkeling in de drachtperiode: groei/gelijk/daling. Per
BS wordt vermeld hoe de score is naar ontwikkeling, het gustpercentage en het aantal levend geboren pups per worp. Bij het aantal teven
minder dan 15 is er een ‘*’vermeld bij de waarde van ‘lgb’.
De teven met BS 2,5 en 3 hadden allen een groei laten zien tussen
het begin en einde van de paarperiode. Tabel 2 toont dat bij BS 2,5
en 3 het voeren naar een BS groei in de drachtperiode niet goed
lukte met een vaste voerportie. Voor BS 2 is het geen probleem
gebleken. Het gustpercentage en de worpgrootte toont dat een
groei en gelijkblijvende BS in de dracht zelfde resultaat kenden. Ook
de daling in BS bij het kleine aantal teven met BS 3 is niet nadelig,
waar dat voor teven met BS 2,5 wel is.

BS-ontwikkeling naar aantal paringen
Tabel 3: BS en aantal paringen JT
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De beoordeling van de BS op het worpresultaat (aantal levend geboren pups/gepaarde teef) is opgemaakt naar het aantal paringen,
omdat dat ook invloed op het worpresultaat heeft. In tabel 3 is het
resultaat bij de jonge teven vermeld en in tabel 4 dat van oude
teven. De tabellen tonen per aantal paringen (1/2/3) en per BS-ontwikkeling in de dracht (-0,5/0/+0,5/+1) het gustpercentage en het
worpresultaat. Bij iedere BS-ontwikkeling waarde staat het aantal
teven en in de tabel staat een ‘*’ bij een waarde gebaseerd op minder
dan 15 teven.

Onderzoek
Tabel 4: BS en aantal paringen OT

Tabel 5: Effect aantal paringen versus BS-ontwikkeling

Het verdient zeer de moeite om naar de BS van de teven te voeren.
Wetende dat een groei vanaf de paarperiode gewenst is, zal in de
eerste maanden van het jaar naar een BS 2 gevoerd moeten worden. Voorgaande jaren lukte dat met de curve, in de vorstperiode
was dat geen passend hulpmiddel.
Vaak volgt er na een vlotte en succesvolle paarperiode een teleurstelling als de worpen geteld zijn; het strookt niet met de verwachting. De invloed van de BS ontwikkeling van de teven speelt daarin
een zeer grote rol blijkt ook na deze gegevensanalyse. In en na de
paarperiode is het belangrijk om de teven te laten groeien in BS,
waarbij de teven met een onvoltooide paring dit zeker moeten
doen. De voerportiegrootte uit tabel 1 is een richthoeveelheid, de
controle per teef zal de ontwikkeling tonen. Dat vraagt om een
deskundig oog en controle over de voerportie. Maar de moeite die
per teef genomen wordt is het zeker waard, middels het worpresultaat volgt de beloning.
De toename van de BS in de drachtperiode heeft net zoveel
invloed op het aantal levend geboren pups als het aantal paringen. De invloed van de pelsdierenhouder op het aantal paringen is
stukken minder als op de BS-ontwikkeling in de dracht.
Dit onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

Tabel 3 laat zien dat er een verschil is per gewenste BS-ontwikkeling
naar aantal paringen. Teven die 1 of 2 keer paren hebben een beter
resultaat naarmate er meer groei in de dracht is. Bij 3 paringen is het
worpresultaat goed mits er geen BS-daling heeft plaats gevonden.
Slechts een klein aantal oude teven heeft zich 1 keer laten paren,
maar dan is een groei in BS zeer gewenst. Bij 2 paringen is het beeld
gelijk aan 3 paringen bij jonge teven: een stijging en zeker geen
daling in BS voor een goed worpresultaat.

Effect paringen versus BS-ontwikkeling
De verdere specificatie naar BS ontwikkeling per aantal paringen
kan de vraag opwerpen; wat wordt er gemeten? In tabel 5 wordt
hierop antwoord gegeven met de gegevens van de jonge teven.
Daarin de vergelijking bij de indeling naar aantal paringen of BSontwikkeling. Per indeling het aantal jonge teven (JT), aantal lgb
pups per worp, gustpercentage en worpresultaat (WR).
Het aantal pups per worp toont hetzelfde verloop bij het aantal
paringen en BS ontwikkeling; steeds ±0,4-0,5 pup per worp meer
bij een oplopend aantal paringen of BS. Daarmee is de invloed van
beide items gelijk. Het gustpercentage verloopt minder synchroon, maar hierop heeft de BS de grootste invloed blijkens tabel
2 en 3. De BS-ontwikkeling ‘-0,5’ is niet in de tabel vermeld wegens
klein aantal dieren, maar daarvan was 35% gust en de worpgrootte
3,9.

Conclusie en aanbeveling
De resultaten van de voercurves en BS-analyse liggen in lijn met
voorgaande jaren. Nu is er ook de indeling naar aantal paringen bij
gemaakt en dat geeft nog duidelijker weer waar de guste teven en
de grote worpen gevonden worden.
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