› 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: voerkwaliteit,
voermanagement,
drinkwatervoorziening
en -kwaliteit, huisvesting,
gezondheid en management
en aangename temperatuur.

De projecten naar lichaamslengte hebben
de groei van de pups duidelijk in beeld
gebracht. Lange nertsen worden gemaakt
tussen geboorte en augustus. Het grote artikel in het aprilnummer liet wederom zien dat
de lengte in de jeugd bepalend is voor de
pelslengte. Dat is niet het blindstaren op het
gewicht in september en oktober, maar het
voorzien van de beste omstandigheden in
de maanden daarvoor. De grootte van de
nertsen is bij verspenen al bepaald. Hieronder de lichaamslengteontwikkeling van
reuen en teven met in de rode ovaal de
groei in de maanden juli en augustus.
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Als eerste voorwaarde voor een goede groei
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 op 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. Dat
is steeds de voerstrategie geweest op Edelveen: 1 x per dag voeren van een portie
voor 22 uur. Hiermee zijn de lange pelzen
gemaakt waarvan in de aprilversie van de
Pelsdierenhouder de specificaties staan.
In dezelfde adem als voer noemen we het
water dat we de nertsen voorschotelen.
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
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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.

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 warmteproductie tot
gevolg. Er wordt ook veel water vermorst.
Het water wat vermorst wordt (lekwater)
bedraagt gemiddeld 10-20%. Dit is over de
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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

Dit is de laatste maandkalender en tevens de
laatste bijdrage van Edelveen. Na bijna 15
jaar gaat Edelveen sluiten en wordt de locatie verkocht. Heel jammer, maar ook heel
begrijpelijk. Onze blik is op ander werk
gericht, want het leven gaat gewoon door.
Wij hebben al de jaren met veel plezier en
inzet en betrokkenheid de projecten voor
een efficiënte pelsdierenhouderij opgezet,
uitgevoerd en in een artikel aan u voorgelegd. Het is mooi geweest en danken u allen
voor de steun en waardering voor ons werk.
Wij wensen iedereen het beste toe in leven
en welzijn.
Team Edelveen,
Jan de Rond & Gerard Nap

juni 2018

169

