De staarttekening bij de
goud Braekel
hennen
Al vele jaren vallen de zilver Braekels op door hun getekende
staarten; dit in tegenstelling wat we bij de goud Braekels
zien; die staartstuurveren zijn niet getekend. Ook op foto’s en
tekeningen van een aantal jaren geleden zien we bij de zilver
Braekels niet deze mooie staarttekening.

Zilver Braekel hen.

Tekst en foto’s: Jan Schaareman

Goud Braekel hen.
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Deze niet getekende staartstuurveren zien we ook niet bij
de meeste landhoenrassen. De oorzaak hiervan is dat deze
rassen op een andere e factor ligt (eb). Naast de invloed op
de tekening heeft de e factor ook invloed op de oogkleur.
Deze is dan meestal oranjeroodachtig; terwijl bij de Braekels een zo donker mogelijk oog wordt verlangd.
Omdat ik al sinds 1972 Braekels kweek, ook in goud; heeft
dit voor mij bijzondere aandacht gekregen. Het verschijnsel van de ongetekende staartstuurveren bij goud hennen
kende ik ook. In 2014 was ik op bezoek bij een liefhebber
die al enkele malen bij mij dieren heeft gehaald. Hij had
vroeger ook eens een haan uit het buitenland gehaald.
Omdat mijn goud Braekels aan verbreding van de populatie toe waren; kreeg ik wat broedeitjes mee. Aan de kuikens hieruit heb ik niets afwijkends gezien. Omdat ik altijd
met kleine foktomen kweek heb ik de mogelijkheid om de
broedeieren en de kuikens per koppel te kennen.
In 2015 kreeg ik uit een combinatie drie verschillende
kuikens; één met een donkere kop, drie met iets lichtere
kop en drie erg lichte kuikens. Terwijl een andere combinatie 10 kuikens gaf met allemaal een donkerbruine kop.
Uiteindelijk bleek dat alle kuikens met een donkere kop;
allemaal ongetekende staartstuurveren gaven bij de goud
hennen. De erg lichte kuikens; werden te licht van tekening; terwijl de kuikens met iets lichte koppen min of meer
getekende staartstuurveren gaven bij de hennen.

Licht gekleurde kuikens.

Donker gekleurde kuikens.

Bekend is dat verschillen in kuikentekeningen kunnen
wijzen op verschillen die op de E locus liggen. Nu zijn op
de E locus verschillende genen mogelijk, multiple allelie,
dit betekent dat er meerdere mogelijkheden zijn; maar er
is maar plaats voor twee allelen op een locus. Algemeen
bekend hierin zijn de locus eb en ER. De dieren met de
genen eb/eb hebben als kenmerk een zwarte staart. Dat is
duidelijk bij enkele landhoenrassen te zien. ER dieren hebben als kenmerk dat ze naast een borsttekening ook een
getekende staart bij de hanen hebben (ook bij Sebrights).
Omdat ER (dominant) met een hoofdletter geschreven
wordt; betekent dit dat er ook ER/eb dieren kunnen zijn,
maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals ER-F, ER_L
en ebc. Volgens navraag hebben we hier met deze genen te
maken. Zie het schema.

Aminozuur in de zeven verschillende cMC1-receptoren. Dominantie: E> ER> ewh> e+> eb> ey
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Dit geeft aan dat het aminozuur in deze positie hetzelfde is als het aminozuur zoals hierboven beschreven in het allel.
Merk op dat EWH en ey identiek zijn in aminozuursequentie
Nieuw Spaans onderzoek: Davila et al
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Recessief tarwe ey de vervanging van Arg213Cys

Zij vonden een nieuwe vervanging Ala137 Thr in de meeste eb Red Villafranquina
De vervanging Arg213Cys eerder gevonden in E+ en eb (etc) lijnen , & hoewel niet een (significante) verandering van het fenotype.
Leu133Pro (Leu133Gin gevonden in ER Fayoumi) +Thr143Ala (gevonden in dominant tarwe) voor ebc.
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al bij welke e factor ze thuis horen; omdat e factoren vooral
bij kuikens kenmerkend zijn. Als bij kuikens verschillen
voorkomen kan dit op de e factoren wijzen. Het beste is
dan ook om de eieren per koppel hen en haan apart te
bewaren en de kuikens dan per combinatie te fotograferen.
Zeker als je met nieuwe kleuren bezig bent; kan dit dan
voor aanwijzingen zorgen. Bij mij worden de kuikens als ze
uit de broedmachine komen meteen geringd. Na een week
worden dan de ringetjes gecontroleerd en op dit moment
per combinatie bekeken en dan wordt ook de foto gemaakt.

Het uiteindelijke doel

Goud Braekel hen met een mooie staarttekening op de Europashow in Herning 2018.

De lichtst gekleurde kuikens op de foto zouden ebc/ebc
zijn; terwijl de lichte kuikens ER-F/ebc zijn. De kuikens met
de donkere koppen zijn ER-F/ER-F. Als je kijkt naar de e
factoren; komt het vaak voor dat de dieren hierop niet zuiver zijn. Vaak zijn dit wel de mooist getekende dieren. Op
internet vind je veel foto’s van kuikens; deze verraden dan

feed to my heart’s delight Futter nach meinem Herzen une nourriture du cœur au ventre

voer naar mijn hart

ADVERTENTIE

Multiple allelie. Een multiple allelie komt in de dieren- en
plantenwereld regelmatig voor.
Hiervan is sprake als er meer als twee allelen (genen) voorkomen op een locus (plaats op het chromosoom). Een van
de bekendste hiervan zijn bij de mens de bloedgroepen A B
en 0. Zo is AA, AB BB A0 B0 en 00 mogelijk. Ook bij planten o.a. bij koolsoorten wordt dit gebruikt om hybriden
te creëren. Als stuifmeel op een plant met dezelfde factor
(gen) stempel terecht komt vindt er geen bestuiving plaats.
Hier zijn zelfs enkele tientallen verschillende allelen werkzaam. Ook in de fruitteelt worden daarom voor bestuiving
verschillende rassen bij elkaar geplant.
Heeft u interesse in het houden van dit mooie ras de
Braekel dan kunt u voor inlichtingen terecht bij de
secretaris van de Speciaalclub voor het Brakelhoen:
Eric Henau, Gentse Steenweg 61, 9620 Zottegem, e-mail:
eric.henau@telenet.be
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Voor een optimale start voor uw kuikens is er Garvo 1075 alfastart piepkuikens, een mix met 25% ruw eiwit, samengesteld uit een fijne structuurmeel, een
kleine korrel, gedroogde vlokreeftjes, en vogelzaden verkrijgbaar in 4 kg en 12,5kg. Zijn uw kuikens 3 weken oud dan is er Garvo 1080 kuikens, een hoogwaardige mix samengesteld uit eiwitrijke minikorreltjes, kuikenzaad, fijn gebroken erwtjes en gedroogde vlokreeftjes. Het voer zorgt voor een evenwichtige
groei van vlees, botten en organen. U fokt uw kuikens er probleemloos mee op. Garvo 1080 alfamix kuikens is verkrijgbaar in 4kg en 12,5kg verpakking en
kan gevoerd worden tot de hennen beginnen te leggen. Meer info over onze diervoeders en verkoopadressen zie www.garvo.nl

Garvo bv Molenweg 38 6996 DN Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl
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