ITAVI HET TECHNISCHE INSTITUUT VOOR PLUIMVEE, KONIJNEN EN VISTEELT
Gids voor goede praktijken
De productie van"" Franse Angora""
REDENEN VOOR DEZE HANDLEIDING EN HAAR DOELSTELLINGEN
Deze vrijwillige aanpak getuigt van de werkelijke wil van de organisaties die de sector "Franse
Angora" vormen om een verantwoord beheer van de productie van Franse Angora te voeren.
De doelstellingen zijn meervoudig:
1. De overweging van "dierenwelzijn" bij alle activiteiten die verband houden met fokken, selecteren
en produceren. Het is gebaseerd op het respecteren van vijf fundamentele vrijheden die
overeenkomen met de bevrediging van behoeften, wereldwijd gedefinieerd door Welfare Quality:
-

Fysiologisch

(Voeding, water geven}

-

Milieu

(Comfort van het dier)

-

Sanitatie

(Preventie van ziekten en verwondingen}

-

Psychologisch (Vermijden of beperken van angst)

-

Gedrag

(Mogelijkheid om natuurlijk gedrag te uiten}

2. Monitoring van de gezondheid van dieren, die bestaat uit een aanbod van diensten aan alle
boeren om curatief te handelen door informatie, preventie en vaccinatie. Dit elementaire
gezondheidsaspect heeft tegenwoordig een vrij acuut karakter op planetair niveau (zie myxomatose=
ernstige konijnenziekte).Deze oriëntatie gaat hand in hand met een goede controle van de
identificatie van het dier en zijn traceerbaarheid. Deze doelstelling moet het ook mogelijk maken om
een zeer goede kennis te hebben van het aantal fokkers, de geselecteerde rassen en het aantal
dieren.
3.Naleving van alle voorschriften en aanbevelingen die gelden voor de activiteiten van de Franse
Angora sector, ontwikkeld om de doelstellingen van deze alomvattende aanpak te bereiken om een
haar van hoge technische en maatschappelijke kwaliteit te produceren dat voorziet in de vraag van
de eindconsument.
4. Het behoud van de biodiversiteit van rassen door het genetische erfgoed te behouden of zelfs te
verrijken, met verwijzing naar specifieke kenmerken waarop strengen normen van toepassing zijn.
De gids voor goede praktijken is de referentie voor alle productieactiviteiten in Franse Angora. Door
de implementatie ervan neemt het deel aan het verantwoordelijke beheer van angorakonijnen in
Frankrijk. Om de toepassing ervan te garanderen, moeten Angora-konijnenfokkers een bepaald
aantal regels respecteren, zoals gedefinieerd in deze gids.

Een morele toewijding van elke fokker aan de goede praktijken, de ernst van zijn belofte en zijn
betrokkenheid zijn essentieel. De fokker die zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden, verbindt
zich ertoe de volgende regels te respecteren:

DIERENWELZIJN
Het fokken van angorakonijnen.
Alle fokactiviteiten en de productie van angora haar moeten worden geleid door de zorg voor
dierenwelzijn. De fokker moet voldoen aan de vereisten van soort en ras en moet voldoen aan de
geldende wetten, besluiten, richtlijnen, bevelen, memo's en aanbevelingen voor de volgende
onderwerpen:
Milieu- Foktechniek- Voeding- Gezondheidszorg- Handeling- Transport
Een Franse fokker vertrouwt naar menselijke maatstaven op ambacht en traditie. Het fokken van
volwassen konijnen gebeurt in traditionele en individuele hokken, met minimale afmetingen van 45
cm hoog, 50 cm breed en 80 cm diep. Deze hokken bevinden zich onder dekking en beschermen de
dieren tegen weersinvloeden.
Voor het comfort van het dier en ter voorkoming van pijn in de benen wordt een strooisel in de
hokken geplaatst. Het wordt regelmatig vernieuwd.
De dieren hebben toegang tot onbeperkt drinkwater en het gedistribueerde voedsel voldoet aan een
voorbestemd voedselprogramma dat voldoet aan de behoeften van de dieren (volgens de formules
die INRA specifiek voor angora konijnensoorten heeft opgesteld). INRA = Frans Nationaal Instituut
voor Landbouwonderzoek.
Haaroogst
Konijnen worden gefokt voor hun haar totdat ze op natuurlijke wijze sterven. De eerste oogst vindt
plaats na 8-10 weken, daarna de volgende om de 13 tot 14 weken.
De fokker verbindt zich ertoe de "Franse Angora" -methode te respecteren voor het verzamelen van
het haar. Door deze uitsluitend Franse techniek ondergaat het dier noch pijn noch stress.
Rui gebeurt op natuurlijke wijze om de 100 dagen, en het oogsten van haar op deze tijden is
essentieel voor een nieuwe oogstcyclus en is noodzakelijk voor een goede fysiologische toestand van
het dier. Dus de natuurlijke cyclus wordt gerespecteerd in het belang van het angora konijn.
Om warmteverlies te beperken, wordt de oogst twee keer gedaan voor het comfort van het dier.
Het proces "Franse Angora", bestaat uit het 5 dagen vóór de oogstdatum distribueren van een
rantsoen van een voedsel rijk aan Lagodendron. Lagodendron is een natuurlijke plant uit de mimosafamilie. Op de dag van de oogst is het kammen van het lichaam van het dier voldoende om de oogst
te peilen. Aldus wordt niet alleen het comfort en het welzijn van dieren tijdens de oogst
gewaarborgd, maar het betekent ook voor de fokker een tijdsbesparing en een comfort in het werk,
terwijl het een oogst van hoge kwaliteit mogelijk maakt voor het spinnen.

BEHOUD VAN BIODIVERSITEIT
De angora konijnenfokkers hebben de verantwoordelijkheid overgenomen van hun voorgangers om
het traditionele erfgoed van Franse knowhow te behouden en over te dragen. De fokker moet de
oorsprong en integriteit van de rassen behouden, rekening houdend met hun specifieke kenmerken
zoals gedefinieerd in hun respectieve normen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRANS ANGORA CERTIFICAAT
Het fokken van Franse Angora konijnen
- Fokken in traditionele hokken met een vers stro zorgen voor het comfort van het dier.
- Traceerbaarheid: fokmethode dmv identificatie van dieren en individuele trackingkaart.
-Respect voor een specifiek voedselprogramma wat voorziet in de fysieke behoeften van de dieren
(volgens de normen opgesteld door INRA, een Nationaal Instituut voor Landbouwonderzoek)
-Naleving van een strikt profylaxe-plan , preventie om besmettelijke ziekten te voorkomen(VHD,
myxomatose, enz.).
FRANSE ANGORA HAAR
Het is vooral een 100% Frans haar : lang haar en geproduceerd in Frankrijk.
Genetisch gefokt in Frankrijk worden al meer dan een eeuw geselecteerd vanwege hun hoge
technische kwaliteit om in wollen draden te blijven.
Oogsten van het haar door kammen, dankzij Lagodendron (natuurlijk product op basis van een plant
uit de mimosa-familie.) Die het comfort en welzijn van het dier in volledige veiligheid garandeert.
Strenge selectie van Frans Angora haar:
- 1e keuze: volwassen konijnenhaar, minimaal 6 cm lang, zacht, niet vervilt (dit is 90% van de vacht
van het volwassen konijn)
- 2e keuze: jong konijnenhaar (1e en 2e oogst) netjes, dunner, zachter, korter en haar van
volwassen konijn van 3-6 cm
- Gedempt schoon
- Vilt of geel
De economische activiteit van het oogsten en het selecteren van dieren maakt het mogelijk om het
genetische potentieel van het Franse angora konijn te behouden en te verbeteren. Het vereist van de
fokkers de interesse en aandacht voor de dieren, de ernst, de intelligentie en de competentie.
GEZONDHEIDS MANAGEMENT

De fokker moet zijn dieren voorzien van de juiste zorg, bescherming en hygiëne. Hun balans,
gezondheid en voortplanting weerspiegelen de aandacht die ze krijgen. Het belang van het dier en de
fokker is dus met elkaar verbonden: hoe langer het dier leeft, hoe meer het zorgt voor de productie
van wol in kwantiteit en kwaliteit.
De fokker verbindt zich ertoe de profylaxe-plannen die specifiek zijn voor de soort (HDV,
Myxomatosis, enz.) te respecteren en moet rekening houden met verplichte vaccinaties met
betrekking tot de risico's van besmetting en de ontwikkeling van ziekten die als besmettelijk worden
beschouwd. respecteert de wetten, besluiten, richtlijnen, bevelen, memo's en aanbevelingen die
voor dit doel zijn opgesteld.
Een zeer goede traceerbaarheid is essentieel voor een succesvolle gezondheidsmonitoring.
Identificatie is de operatie voorafgaand aan zoötechnische acties. De fokker moet zijn dieren
identificeren volgens een logisch systeem dat het mogelijk maakt om het dier in individuele gezichten
te bekijken vanuit een sanitair oogpunt, maar ook technisch. Daarom moet op zijn minst de volgende
informatie op de individuele opvolgkaart worden vermeld: naam van de fokker,
dieridentificatienummer, leeftijd, gewicht, hygiënische gebeurtenissen, voedsel, kamdatum en
haarproductie per oogst zorgen voor een traceerbaarheid van de gecontroleerde wol.
DE PRODUCTIE VAN FRANSE ANGORA
De Franse angora konijnenfokkerij maakt de productie van een natuurlijke en nobele wol mogelijk,
wat onderdeel is van een economisch, ecologisch en sociaal duurzame aanpak. Al meer dan een
eeuw heeft genetische selectie geleid tot het verkrijgen van een hoogwaardige haar voor spinners,
die uitstekend voldoet voor productie van garens.
De traceerbaarheid van de productie is gewaarborgd, van fokkerij tot verwerking in productie en
verkoop.
De fokker stemt ermee in om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen door een strenge
selectie van Frans angora haar uit te voeren:
- 1e keuze: volwassen konijnenhaar, minimaal 6 cm lang, zacht, niet vervilt (dit is 90% van de vacht
van het volwassen konijn)
- 2e keuze: jong konijnenhaar (1e en 2e oogst) netjes, dunner, zachter, korter en haar van
volwassen konijn van 3-6 cm
-

Gedempt schoon

-

Vilt of geel

Uw angorawol geproduceerd onder de naam "Angora francais" bevat 100% angoraharen
geproduceerd in Frankrijk en op boerderijen die voldoen aan deze gids voor goede fok- en
productiepraktijken.
De transformatie van angorahaar naar wol wordt toevertrouwd aan een netwerk van bedrijven met
jarenlange ervaring op dit gebied.

Het niet naleven van deze gids voor goede praktijken kan leiden tot de
uitsluiting van de Franse Angora kwalificatie.
Handtekening van de fokker:

