Fokstierrapport

Seru m d’Anloy

Serum d’Anloy
(Banco du Pied de Veau x Dandy du Tilleul)

Voor opfokgemak en goede groeiers zonder Riantbloed
Wie op zoek gaat naar gunstig geteste
stieren zonder Riantbloed, komt bij Serum
d’Anloy uit. Serum levert geen showtypes, wel goede vleesproducenten.
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et fokbedrijf van Jacky Martin uit het Ardense
Anloy nabij Libramont levert geregeld stieren
af aan de KI. Haliba-VRV kocht er ooit Adequat de
Somme, Plantin d’Anloy en Tiret d’Anloy. Linalux
haalde Serum d’Anloy binnen. De Belgian Blue
Group (BBG) kocht er recent Artabanzoon Faucon
d’Anloy aan.
Serum is tot nu toe wel de voltreffer. Serum woog op
65 maanden ouderdom 1160 kg en had een schofthoogte van 1,45 m, dat is één centimeter boven de
norm. Wat betreft de bovenbalkkenmerken scoorde
hij 90,7 punten voor bespiering, 82,4 voor type, 93,0
voor beenwerk en 85,0 voor algemeen voorkomen.
De nakomelingen van Serum worden klein geboren,
zijn gemakkelijk in de opfok en groeien goed uit. Dit
resulteert op veertien maanden ouderdom in gunstige fokwaardecijfers voor vleesproductie, secundaire
en functionele kenmerken. Serum voert bovendien
geen Riantbloed.
Ondanks het feit dat Serum en zijn nazaten niet het
cachet van showtype opgekleefd krijgen, heeft het
fokbedrijf van Jacky Martin de reputatie ‘stijlkoeien’
te bezitten. Tegenover het landelijk gemiddelde voor
type dat 81,05 punten bedraagt, scoort het bedrijf
81,59 punten. Ook qua bespiering, beenwerk en algemeen voorkomen scoort het bedrijf hoger. Enkel
de hoogtemaat is lager dan het landelijk gemiddelde.
‘Ik fok voornamelijk op het pure vleestype’, legt de
Ardenner uit. ‘De huid, het beenwerk en de ribronding zijn mijn eerste aandachtspunten in de stierenkeuze, vervolgens de breedte in de voorhand en het
bekken, en pas daarna de bespiering. Colibri du Coin
bijvoorbeeld is het stiertype dat momenteel hieraan
het best beantwoordt.’

Odieuse d’Anloy
‘Serum was bij de geboorte een fijn, vleestypisch
kalf,’ vertelt Martin, ‘maar eigenlijk niks bijzonders.
Na zes à zeven maanden kreeg ik in de gaten dat het
een speciaal kalf zou worden: de vleespartijen zaten
er goed in en het stiertje liep zo vlot als een konijn. Zo
heb ik het graag. Een kalf dat als super wordt geboren

Jacky Martin:
‘Serum fokt
zoals Bruegel
d’au Chêne:
fijne kalveren,
gemakkelijk in
de opfok en
zonder uitval’

evolueert niet.’ Zoogmoeder Odieuse was
een echte Dandy, verklaart de fokker: ‘In
achteraanzicht en profiel was de achterhand net zo diep als die van haar vader
Dandy. In de voorhand daarentegen was
ze evenwel niet te zwaar.’ Odieuse was
geen showkoe. Van de inspecteur kreeg
ze 73 punten voor hoogtemaat, 83,7 voor
bespiering, 80,7 voor type, 89,0 voor
beenwerk en 75 punten voor algemeen
voorkomen. Het resulteerde in een zeer
matige totaalscore van 82,9 punten.
Odieuse leverde vier kalveren af. Serum
was haar eerste kalf. Toen hij negen
maanden oud was, werd hij via de jaarmarktkeuring van Neufchâteau verkocht
aan Jean-Marie Guiot uit Etalle voor natuurlijke dekdienst. De stier dekte er drie
seizoenen vooraleer hij verkast werd
naar het KI-station. ‘Indien hij meteen

naar het KI-centrum zou zijn gegaan, zou
Serum enkele centimeters én enkele
tientallen kilogrammen meer hebben
neergezet’, zegt Martin vast overtuigd. Na
Serum leverde Odieuse nog twee stierkalveren af, eentje uit Electeur de Somme en
eentje uit Ingenu de Ronveau. Beide werden verkocht voor natuurlijke dekdienst.
Ten slotte kalfde Odieuse van een vierde
kalf af. Een vaarskalf ditmaal uit Bionique
dat eveneens voor de fokkerij werd verkocht.
De paring met Banco du Pied de Veau was
een pure compensatieparing voor de
mindere voorhand en hoogtemaat van
Odieuse. ‘Banco heb ik verschillende malen ingezet. Hij fokte hier grote, zware
koeien van zeer goede kwaliteit. Dat had
Odieuse nodig’, geeft Martin aan, die de
inteelt op Opticien niet zo erg vindt. ‘Je
mag je af en toe wel wat riskeren.’
Odieuse voert terug op Mascotte d’Anloy.
Ook Mascotte kalfde viermaal af. Uit de
paring met Brulot fokte Martin Nuageuse
d’Anloy en met Bruegel Soubrette d’Anloy. Beide koeien werden destijds geselecteerd voor de nationale keuring te
Brussel. Soubrette zelfs tweemaal. De
Bruegeldochter, nu negen jaar oud en
goed voor een exterieurscore van 91,5

Door Martin gefokte Serumdochter (13 mnd.) uit een Osbornemoeder

punten, is nog steeds op het bedrijf aanwezig en wordt regelmatig gespoeld.

Opfokgemak en goede groeiers
Te Anloy houdt Jacky Martin een 125 witblauwe moeders. De kalveren worden er
sinds één jaar opgefokt aan de speenemmer om een betere controle mogelijk te
maken. De fokker heeft Serum gebruikt
op een tiental koeien. ‘Serum fokt zoals
Bruegel d’au Chêne,’ stelt Martin vast, ‘fijne kalveren, gemakkelijk in de opfok en
zonder uitval. De stiertjes zijn op tien
maanden goed uitgegroeid en uitermate
geschikt voor de aanmaak van kilo’s in afmesting. In de vrouwelijke lijn krijg je
goede, grote fokvaarzen die verbeteren
met het ouder worden.’
Pascal Decroos uit het West-Vlaamse Stavele is tot op heden een van de weinige
‘Serumgebruikers’ in Vlaanderen. Decroos is de fokker van de recent beschikbare KI-stier Lugano van Stavele (Brutal x
Marquis). Het fokbedrijf met zo’n 75 kalvingen is vooral gericht op gemakkelijke
opfok en vleesproductie. Stiertjes die niet
in aanmerking komen voor de fokkerij
en uitstootkoeien worden er afgemest.
Pascal Decroos heeft Serum sinds zijn
proefstierperiode ingezet vanwege zijn
origine. De Vlaming bevestigt de vaststellingen van Martin. ‘Serumnakomelingen
zijn vlot in de opfok en bezitten finesse,
vooral in het beenwerk. De dekstier die ik
nu aanhoud, is een combinatie van Serum op een Soleil de l’Austermoeder en is
zestien maanden oud. Hij weegt om en
nabij de 650 kg. Enig minpunt is dat hij
vooraan in het beenwerk te open staat.
Verder heb ik nog een vaars (Serum x Bruegel) van zestien maanden ouderdom die
zeer correct is en die mijn inziens een
goede fokvaars wordt. Ik raad Serum aan
op iets grovere koeien.’
Guy Nantier
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