Veilingresultaat
Edelveen goed
Toch ruimte voor verbetering
Begin 2009 is de nieuwe
stam op Edelveen gearriveerd.
Na september 2010 zijn de
volledige veilingresultaten
bekend. Die stemmen tevreden,
de maat is boven gemiddeld,
de kwaliteit geeft ruimte voor
verbetering. Op alle drie de
veilmomenten (april, juni
en september) brachten de
pelzen van Edelveen enkele
euro’s meer op dan het
veilinggemiddelde.

Bij de veiling
worden de
pelzen in
maatklassen
ingedeeld

Ing. Jan de Rond, onderzoeker
Onderzoeksaccommodatie Edelveen te
Ederveen
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Het project kwaliteitverbetering is in 2010
gestart. De voorbereidingen hiervoor zijn
natuurlijk al het jaar ervoor gestart, want
het selecteren van de fokdieren is op zeer
veel dieren uitgevoerd. Het project houdt
in dat we met aankoop van Deense reuen
de kwaliteit van de nertsen willen verbeteren zonder calamiteiten. De calamiteiten
liggen verborgen in de verandering van de
I-status en of andere ongewenste eigenschappen. Het veilingresultaat van 2009 is
de aftrap van het pelskwaliteit verbeteringsproject.
In maart 2010 zijn de beste kwaliteit teven
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van Edelveen gepaard met de Deense
reuen en met de eigen beste kwaliteit
reuen. De nakomelingen worden door een
selecteur beoordeeld. Teven uit de productiegroep zijn ook gepaard met de Deense
reuen en dezelfde type teven zijn gepaard
met de eigen kwaliteitsreuen. Deze nakomelingen komen in 2011 op de veiling. Zo
is er een fokplan met inkruisen van Deens
bloed met daarnaast een eigen lijn die de
vooruitgang met eigen selectie dieren
moet tonen. Zo is onderzoek mogelijk met
vergelijkbare groepen en kunnen calamiteiten opgevangen worden.

Voorlichting

Tabel 1: Glowpelzen Edelveen 2009
Veilinggegevens Glow pelzen Edelveen
Reuen

De pelskwaliteit wordt per dier beoordeeld

Teven

Index

tov NL

tov DK

tov NL

tov DK

Maat

109

108

103

104

Kwaliteit

97

82

98

86

Lengte

Edelveen

tov DK

Edelveen

tov DK

40+50R / 0+20T (%)

29

14

25

17

30R / 1T (%)

52

41

58

48

37

77

48

73

Kwaliteit
Plat+B ur+1A (%)
Velvet (%)

5

33

6

30

Longnap (%)

14

11

5

10

Lowgrade (%)

6

5

10

11

Veilingresultaat 2009
In tabel 1 staat het veilingresultaat van de
grootste groep nertsen van Edelveen: de
Glownertsen (bijna 90% van alle dieren). Er
is een kolom met de gegevens van de reuen
en een kolom met de gegevens van de
teven.
In de bovenste 2 regels staat de index van
de Edelveen pelzen ten opzichte van de
Nederlandse pelzen (NL) en alle pelzen op
de Kopenhagen veiling (DK). Het gemiddelde van de vergelijkpunten is 100, de waarde
in de tabel is hoe onze pelzen daartoe staan.
Het vervolg van de tabel toont de Edelveengegevens ten opzicht van het veilinghuisgemiddelde. De regels eronder geven eerst de
lengteklassen aan en daaronder de kwaliteitklassen. De lengteklassen voor de reuen
zijn 40 en 50 (40+50R) en klasse 30 (30R).
Voor de teven zijn de klassen 0 en 20
(0+20T) en de lengte 1 (1T) weergegeven.
De kwaliteit is met vier eigenschappen ver-

meld. Eerst de goede kwaliteiten Platina,
Burgundy en 1A. Vervolgens het aandeel
Velvet, het zeer gewaardeerde korte haar.
Daaronder het aandeel Longnap, de lange
haren die juist steeds minder gewaardeerd
worden. Tenslotte het deel dat als Lowgrades gescoord is.
De tabel toont de bewoording uit de inleiding. De lengte-index is ver boven het
gemiddelde bij de reuen en een beetje
bovengemiddeld bij de teven. De kwaliteitsindex is ten opzichte van het Nederlandse
gemiddelde iets minder, ten opzichte van de
Deense veiling is er een behoorlijk verschil.
Daar mag een verbetering behaald worden,
vooral bij de reuen.
De lengteklassen kennen een veel hoger
aandeel in de grootste lengten. Dit is in de
tabel te zien en een gevolg uit de lengteindex. De hele groeiperiode is de voeropna-

me goed geweest, 5-10% boven het keukengemiddelde. Dat is gelukkig in lengte terug
te lezen, vooral bij de reuen.
Op kwaliteit is het verschil vooral op de
beste kwaliteiten en het aandeel velvet. Dat
is voor zowel de reuen als de teven ver
beneden het gemiddelde. Longnap is een
kleiner verschil, daarbij opgemerkt dat het
aandeel niet-Deense pelzen steeds groter
wordt in Kopenhagen en dat daarmee de
gemiddelde kwaliteit is veranderd. Het longnappercentage van de teven is opmerkelijk
beter dan de reuen, hiervoor is geen passende verklaring. De lowgrades liggen op hetzelfde niveau als de veiling.
De plannen op fokkerijgebied zijn aangekondigd en hierbij gemotiveerd. De lengte
van de nertsen is prima, de kwaliteit moet
beter. Het fokkerijplan is een van de middelen die we via deze weg met u zullen delen.
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