Pelsdatum is een
economisch compromis
Leeftijd op pelsdatum bepaalt mede de pelsrijpheid
Het evalueren van de pelsdatum is een vast project op de agenda van
Edelveen. Vergelijkbare nertsen zijn op 3 opeenvolgende weken in
november 2011 gepelsd, te weten op 7, 14 en 21 november. De kwaliteit
neemt toe naar de laatste datum (reuen) of naar de 2e datum (14
november, teven). De verkoopprijs van de pelzen van reuen was op alle
data ongeveer gelijk en voor teven op 7 november het best. De fokkerijlijn
met nakomelingen van de Deense reuen tonen hetzelfde beeld. Deze zijn
1 week later pelsrijp in vergelijking met de NL lijnen. De leeftijd speelt
een duidelijke rol in de pelsrijpheid op de pelsdatum. Nertsen zijn eerder
pelsrijp naarmate ze eerder geboren zijn en hebben daardoor een hogere
opbrengstprijs. Dat geldt zowel voor de reuen als voor de teven.
Inleiding
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Over de gewenste pelsdatum is door het
Spelderholt en ook door Edelveen al heel
wat geschreven. De reden voor variatie is
dat je niet alle nertsen op dé pelsrijpe
dag kunt pelzen. Men moet dus keuzes
maken in het moment van pelzen. Tot nu
toe is het steeds economisch verantwoord om een deel van de nertsen vóór
en een ander deel ná de verwachte optimale datum te pelzen.
Met betrekking tot optimale datum blijkt

er een verschil in pelsrijping al naar gelang
kleurslag, sexe, genetische aanleg en leeftijd. Het effect van leeftijd blijkt uit het
onderzoek naar de black-spots. In pelsscore is er ook een verschil in pelsrijpheid met
leeftijd gevonden aan de hand van de
blauwverkleuring van de leerzijde. Op
gelijke pelsdatum blijken de jongste nertsen meer blauwe leerzijden te scoren dan
de oudste nertsen. Na verkoop van de pelzen vonden we een negatief verband tussen de kwaliteit en de blauwe leerzijde.
Dus minder kwaliteit bij blauw in leerzijde.
Het project in de pelsperiode van 2011
had als doel om de optimale pelsdatum
voor de veranderende stam op Edelveen
te vinden. Als aanvulling is de pelsrijping
ingedeeld naar leeftijd en pelsdatum.

Opzet
Voor de pelsperiode van 2011 zijn nertsen
voor dit onderzoek aangemerkt die dezelfde herkomst (mate van Dk bloed) hadden
en een gelijke kwaliteit van de ouders. In
de groeiperiode zijn alle jonge nertsen
opgegroeid in een groep van 4 dieren en
alle oude teven in een paar met een zoon.
In het onderzoek naar de pelsdatum en

Onderzoek
leeftijd zijn alleen jonge nertsen uit de
groepshuisvesting beoordeeld.
In 2010 en 2011 zijn reuen uit Denemarken aangekocht om de kwaliteit van de
nertsen te verbeteren. Een gedeelte van
het bestand wordt echter niet gekruist
met deze reuen zodat het verschil in kwaliteit jaarlijks gemeten kan worden.
Van de NL lijn zijn ruim 1000 nertsen op
7, 14 en 21 november gepelsd. Op iedere
datum was een helft geboren vóór en de
andere helft ná 7 mei. Van de 50 DK lijn
(50% Deens bloed) zijn 230 nertsen
gepelsd op 7 en 14 november.
De pelsspecificaties van de verschillende
groepen zijn gebruikt om het effect van
de pelsdatum en geboortedatum te evalueren.

Tabel 1: Pelsdatum van reuenpelzen

Tabel 2: Pelsdatum van tevenpelzen

Resultaten
Pelsdatum per bloedlijn
De resultaten naar pelsdatum zijn vermeld in tabel 1 (reuen) en 2 (teven). In
tabel 1 en 2 wordt van beide bloedlijngroepen (NL en 50 Dk) en pelsdatum het
volgende vermeld: aantal pelzen,
gewicht in november, berekende gemiddelde lengte (aandeel per lengteklasse X
gem lengte/klasse) en het aandeel in de
langste klassen 50 en 40. Ten aanzien
van de kwaliteit; aandeel blauwe leerzijden, betere kwaliteitsklassen (Plat/bur
1A) en aandeel Velvet. Ten slotte de verkoopprijs welke is gecorrigeerd naar het
niveau van juni 2012 KF. De lijst met
pelsspecificaties is nog veel uitgebreider, maar de gegevens in de tabellen
geven een goede indruk van de lengte
en kwaliteit.
In de NL groep is op verschillende pelsdata het gewicht bij pelzen en de berekende lengte gelijk. Het aandeel blauw
loopt terug bij later pelzen en de kwaliteit neemt toe. Het aandeel velvet is het
hoogst op 14 november. De verkoopprijs
vertoont geen echt verschil tussen data
van pelzen en is het gunstigst op 7
november.
De relatief kleine 50 Dk groep pelzen zijn
op 7 november voor 65% blauw, heel
lang en beduidend minder van kwaliteit
en velvet. Een week later is de lengte
veel minder, de kwaliteit en aandeel velvet veel beter met ook nog 45% blauw.
Als we de blauwkleuring als maat voor
pelsrijpheid nemen gemeten is de 50 Dk
groep een week later rijp om te pelzen

dan de NL groep . De kwaliteit en aandeel velvet voor 50 DK zijn op 14 november veel hoger dan voor de NL groep.

blauw in de NL groep op 7 november.
We zien ook nu weer een duidelijk betere kwaliteit in de 50 Dk teven.

Tabel 2 toont het resultaat van de teven
met dezelfde opbouw als tabel 1. Alleen
de langste lengteklassen zijn in dit verband klasse 20 en 0.

Pelsdatum naar leeftijd
De resultaten naar leeftijd op pelsdatum
zijn vermeld in tabel 3 (reuen) en 4
(teven). De tabelopbouw komt overeen
met tabel 1&2, maar nu met iets minder
informatie. De indeling is gemaakt per
pelsdatum en naar de nertsen geboren
vóór 7 mei (van jonge teven) en ná 7 mei
(van oude teven).

Bij tevenpelzen van de NL groep is het
verschil tussen de 1ste en 2e week als
volgt : op 7 november goede lengte,
meer blauw en minder kwaliteit dan op
14 november. Op 21 november is de
kwaliteit echter weer hetzelfde als op 7
november. De verkoopprijs is op 7
november het hoogst maar bijna gelijk
met die op 14 november.
De 50 Dk groep heeft ook bij de teven op
7 november een bijzonder goede lengte
bij een hoog aandeel blauw en lager
kwaliteit, maar het aandeel velvet is
gelijk. Ook hier een veel hogere verkoopprijs op 7 nov. Het aandeel blauw bij NL
op 14 november is gelijk aan het aandeel

Per pelsdatum is het aandeel blauwe leerzijde hoger bij de reuen geboren na 7 mei.
Ook is de afname van blauw in de latere
pelsperiode te zien. Op iedere datum is de
kwaliteit en het aandeel velvet hoger voor
de oudste nertsen. Op 7 november is de
berekende lengte korter voor de oudste
nertsen maar door de betere kwaliteit is
de verkoopprijs gelijk. Op de volgende
pelsdata is de lengte, kwaliteit en prijs
beter voor de oudste nertsen.
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Tabel 4 toont het resultaat van de tevenpelzen met hetzelfde beeld als de reuen.
Op iedere datum (behalve 21 november)
zijn de oudste nertsen minder blauw, hebben een betere kwaliteit (behalve 14
november) en hoger aandeel velvet en
een hogere verkoopprijs.

Discussie en aanbeveling
De pelsdatum is geen echt punt van discussie, het is een keuze en is altijd een
compromis tussen een goede lengte en
prijs en een voltooide pelsrijpheid. Ook in
2011 heeft het geen geld gekost door al
op 7 november te beginnen, integendeel.
Zouden we alles pelzen op 7 november
dan was het mogelijk anders beoordeeld.
Het doel is pelsrijpe pelzen aan te leveren
met een minimaal aantal ‘blauwe’ pelzen.
Daarnaast spelen de kosten (voer/mest) en
arbeidsplanning een rol.
Voor de nakomelingen van de Deense
reuen is op basis van de kwaliteit de pelsdatum van 7 november te vroeg. Opvallend was dat zowel bij reuen als teven nog
2/3 van alle pelzen een blauwe leerzijde
kende. Vanaf 14 november is het aandeel
blauw in lijn met het niveau van de NL
groep op 7 november. Dat de lengte van
de 50 Dk groep op 7 november zo goed is

doet vermoeden dat de rekbaarheid van
blauwe pelzen groter is. Puur door de
lengte is de verkoopprijs hoger, want de
kwaliteit blijft ver achter het niveau dat 1
week later getoond wordt.

Tabel 3: Reuenpelzen naar pelsdatum en geboortedatum

Tabel 4: Tevenpelzen naar pelsdatum en geboortedatum

De correlatie tussen leeftijd en pelsrijping is nu duidelijk aangetoond. Met
de verschillen bij zowel reuen als teven
is het een aanbeveling om ook komende pelsperiode toe te passen. De vraag
is nu wat het kost om reeds eind oktober de oudste nertsen aan te wijzen
voor de eerste week(en) in de pelsperiode? Wat het heeft opgeleverd op
Edelveen kunt u in voorgaande tabellen zien.
De leeftijd van de nertsen is al vanaf
geboorte bekend. Bij het verspenen
van de pups in juli kunnen pups van
ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar
geplaatst worden. Aan het eind van het
seizoen zullen de oudste pups weer het
eerst pelsrijp zijn en eenvoudig te traceren. Door de pelsperiode met de
oudste nertsen te beginnen volgt u het
natuurlijke verloop in pelsrijping op
een economisch verantwoorde wijze.
De ervaring zullen we in het vervolg
ook op Edelveen toepassen. Met de
info over het verschil in pelsrijping zullen we de NL lijn eerder pelzen dan de
Dk lijn en de oudste nertsen vóór de
jongste.
Noot: Het onderzoek op Edelveen is uitgevoerd met subsidie van het Productschap
Pluimvee en Eieren (PPE).
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