FOKPLANNEN en DEKTIJDSTIP
Voordat een fokker/teefeigenaar besluit een poging te wagen een nestje te fokken is er
een lange weg afgelegd. Om te beginnen hebben de meesten onder ons ervaren dat het
best wel lastig was om een entlebucher te kúnnen kopen. Alleen al daarvoor was een
lange adem nodig. Daarna de intensieve tijd van aan elkaar wennen en de hond opvoeden.
Stap voor stap worden de nodige onderzoeken gedaan. Heupen, ogen, DNA, ectopische
ureter; dat zijn de verplichte gezondheidsonderzoeken. Dan nog twee tentoonstellingen en
tot slot ook nog de gedragstest inclusief de exterieurbeoordeling. Als alles naar
verwachting verloopt is de hond na het afleggen van die gedragstest toegelaten tot de
fokkerij.
Alles achter elkaar noteren is snel gedaan, maar het gaat niet altijd van een leien dakje.
Soms gooit een minder goede uitslag roet in het eten en wordt daarmee de wens om
misschien een nestje te gaan fokken in één keer van de tafel geveegd.
Dat is dan best even slikken. Afhankelijk van welk resultaat minder goed is, is er dan
natuurlijk eerst de zorg om de hond. Daarna komt het besef dat veel tijd en energie, die er
in gestoken is, niet zal resulteren in nakomelingen. De hond, reu of teef, zal niet voor
nageslacht gaan zorgen. Jammer.
Meer geluk hebben diegenen die niet door de testuitslagen teruggefloten worden en
constateren dat hun pup van een aantal jaren geleden, ingezet mag worden als
dekreu of fokteef.
Voor de reu-eigenaar begint daarmee het grote wachten. En hopen dat een teefeigenaar
contact zoekt met het doel een nestje te fokken.
De teefeigenaar/fokker kan actief aan de slag, hoeft het niet af te wachten en kan zelf op
zoek gaan naar een goede passende dekreu. Even zorgvuldig als de manier waarop alle
onderzoeken afgelegd zijn, worden paringsplannen gemaakt. Daarbij worden
inteeltpercentages berekend en alle voor- en nadelen in combinatie met een eventuele
dekpartner op een rij gezet. De eigenaar van de uitgezochte reu wordt benaderd en
afspraken worden gemaakt.
Afspraken over het dekgeld maar ook afspraken over goede informatievoorziening naar de
reu-eigenaar. Die wil weten wanneer de loopsheid verwacht wordt, geïnformeerd worden
als de loopsheid inzet maar natuurlijk ook op de hoogte blijven over de ontwikkelingen
tijdens de dracht en na de worp.
Belangrijk voor reu en teef zelf, maar ook voor hun eigenaren, is het om het juiste
dektijdstip te kiezen. Het voorkomt veel stress bij de eigenaars omdat “het“ nog niet
gebeurt.
Daardoor blijven ook de honden relaxter en geeft het veel meer kans op het doel: dat
nestje waar velen met spanning naar uitkijken. Daarnaast voorkomt op het juiste moment
bij de reu aankomen veel onnodig gereis en overbodige overnachtingen. Dát tijdstip
gedurende de loopsheid waarin de bij de ovulatie vrij gekomen eicellen verder rijpen,
kunnen we bepalen door:
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1. de concentratie van het hormoon progesteron in het bloed te meten d.m.v. een
laboratoriumbepaling.
Er kan gemeten worden in nanogram per milliliter (ng/ml) of in nanomol per liter (nmol/l).
Nanogram x 3,18 = nanomol. Belangrijk is om vóórafgaande aan de loopsheid bij de
dierenarts te informeren of er daadwerkelijk één getal bij bepaling gegeven wordt. Er is
apparatuur die als testresultaat een ruime marge tussen twee waardes aangeeft. Aan een
dergelijke uitslag kunnen we niet veel aflezen.
Wij zelf zijn gewend de uitslag
in ng/ml te ontvangen, het
gebeurt af en toe dat een kliniek
de uitslag in nmol/l noteert.
Zolang de waarde onder de 1-2
ng/ml of nmol/l blijft gebeurt er
nog niets. Langzaam zal de
waarde hoger worden. En gaan
doorstijgen tot hoger dan 40
ng/ml.
Als de waarde, in de meeste
gevallen tussen de 9e en 14e
dag van de loopsheid zo rond
de 9-10 ng/ml is er vrijwel zeker
een ovulatie geweest en gaan
de eicellen verder rijpen.
Er is dan nog zeker 24 uur tijd voor de eerste dekking. Het sperma blijft 48 uur actief. De
eicellen moeten een bepaalde mate van rijpheid bereikt hebben voordat de zaadcel kan
binnendringen en de daadwerkelijke bevruchting kan plaats vinden.
2. een druppeltje bloed m.b.v. een kleurenstrip te testen. De verkleuring van de strip geeft
de mate van dekrijpheid aan. Deze test is niet erg betrouwbaar en verschilt enkele dagen
met een waardebepaling.
Een jaar of negen-tien geleden hebben wij zelf deze kleurentest naast de
laboratoriumbepaling gedaan en deze verschilden een dag of drie van elkaar.
3. inwendig onderzoek te doen om de bloeding en de toestand van het slijmvlies te
beoordelen.
Een combinatie van de verschillende testen is mogelijk en wordt in diverse klinieken
aangeboden. Onze ervaring is dat we ons kunnen beperken tot de onder 1. genoemde
laboratoriumbepaling, die ruim voldoende zekerheid biedt.
Zeker niet elke cyclus verloopt hetzelfde, óók niet bij dezelfde teef! Het is dus zeker
raadzaam, bij elke loopsheid waarin een dekking gewenst is, goed te testen. Meestal is
het vroeg genoeg om op de zevende of achtste dag van de loopsheid de eerste test te
doen. Mits de eigenaar zeker weet wat de eerste dag van de loopsheid is.
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Daarnaast dient
eenieder zich goed
realiseren dat reu en
teef zélf bepalen wat
het beste dektijdstip
is. Veel reuen zijn
heel kritisch en
komen pas in actie
als het volgens hún
neus het beste
tijdstip is. Maar ook
de teef laat zich
meestal alleen
dekken als het echt
zin heeft.
Het komt beslist voor dat de test bijv. aangeeft dat de progesteronwaarde 13 ng/ml is en
reu en teef ”besluiten” pas een dag later in actie te komen. Zelfs bij een waarde van 25
ng/ml in de ochtend bleek een dekking laat in de middag nog een nestje met vijf pups te
kunnen opleveren.
Naast een goede hormoonbepaling is het belangrijk geduldig te zijn. En zonder al te veel
spanning rustig af te wachten wanneer er iets gaat gebeuren. Daarnaast vertrouwen te
hebben in de natuur en de uitgekozen en bevoorrechte reu de tijd te geven tot actie over
te gaan.
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