Gener atietopper Oulou

Oulou
(Loulou x Dauphin)

Beste fok kerij-index van nieuwe lichting fokstieren
Voor de Blonde d’Aquitainefokkerij werden eind vorig jaar drie nieuwe fokstieren
vrijgegeven. Oulou legt van zijn generatiegenoten de beste papieren voor.
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Indextype
FNtest: fokwaarden uit de proefperiode
QMS: fokkerij-index op het selectiestation voor vrouwelijke nakomelingen (6-30 maanden)
uit de proefperiode.
JBS: vleesproductie-index op het selectiestation voor mannelijke nakomelingen (15 maanden) uit de proefperiode.
IBOVAL: index op basis van nakomelingenonderzoek bj geboorte en op 210 dagen uit de
fokperiode.
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ulou fokt hoogtemaat en lengte in de dieren’,
becommentarieert Jérome Nègre de prestaties
van de nieuwe Blonde d’Aquitainetopper van de Franse KI-coöperatie Midatest. ‘Zijn vrouwelijke nazaten
bezitten functionele bekkens die opvallen in lengte
en openheid aan de zitbeenderen.’
Nègre, die bij Midatest verantwoordelijk is voor het
Blonde d’Aquitainefokprogramma, vertelt er nog
graag bij dat de stier na de eigenprestatieproef op het
opfokstation de stamboekkwalificatie RRJ kreeg en
van een uitzonderlijk mixte fenotype is. Oulou kreeg
op het einde van de proef te Casteljaloux een globale
exterieurbeoordeling van 80 punten, met op de
onderdelen 58 punten op 70 voor bespiering, 59 punten op 70 voor skeletontwikkeling, 37 punten op 50
voor raskwaliteiten en 47 punten op 60 voor functionele kenmerken.

Oulou werd gefokt door Gérard Soignet
uit Prudhomat (46). Soignet is geen onbekende in het Franse en Nederlandse
showcircuit. Uit Vervaine (v. Maestro), die
terugvoert op Lady, één van de twee stammoeders van dit stamboekbedrijf, fokte hij
de Parijse kampioene van 1999, Idole
(v. Dauphin). Futurdochter Mirza is het huidige uithangbord van het bedrijf. Mirza behaalde driemaal een 1a op de nationale
keuringen en werd reservekampioene bij
de zoogstellen in Mayenne. Via embryowinning heeft Soignet momenteel 16
drachten van Mirza met onder andere
Luron, Genereux, Rapace en Ramo. De
Franse fokker verkocht de Mikadodochter
Roquepine op 18 maanden ouderdom aan
Jo Sas uit Dreumel. Roquepine werd in
2004 Nederlands kampioene in de categorie koeien van drie jaar en ouder.

Eerst skelet, dan bespiering
Soignet is ruim twintig jaar actief in de
Blondefokkerij. Zijn fokbedrijf telt een
zestigtal moederdieren. De fokker geeft
prioriteit aan de ontwikkeling in de dieren,
bespiering komt pas op de tweede plaats.

Volle expressie na speenleeftijd
Oulou is één van de drie nieuwe fokstieren die Midatest
in het Blonde d’Aquitainefokprogramma ter beschikking stelt. Papyrus en Paco, twee Fallouzonen, zijn de
andere nieuwkomers, maar Loulouzoon Oulou heeft
met een totaalindex QM van 115 wel de beste papieren
voor de fokkerij.
Zijn nafok onderscheidt zich door een grote skeletontwikkeling (121) en toch een goede bespiering in de
voor-, midden- en achterhand (101). Zijn dochters zijn
zeer vruchtbaar (113) en kalven zeer gemakkelijk af
(114). ‘Zijn eerste indexen uit de fokperiode (Ibovalindexen) zijn eerder middelmatig’, zegt Jérome Nègre.
‘Het is het resultaat van een bloedvoering die ten volle
tot expressie komt na speenleeftijd.’ Oulou kan op
vaarzen met een goed volume gebruikt worden alsook
op koeien waarvan de hoogtemaat moet verbeterd
worden. De stier vererft een licht tarwekleurig haarkleed en een voldoende fijn beendergestel.
Oulou heeft ook zijn kunnen bewezen in de productie
van jonge stiertjes voor de afmest. Zijn zonen laten op
slachtleeftijd een correct evenwicht tussen ontwikkeling (105), bespiering (102), groei (101) en karkasrendement (109) optekenen.

Een Ouloudochter uit de proefperiode
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Jérome Nègre:
‘Oulou, stier met originele bloedvoering’

Soignet: ‘Je kunt geen bespiering fokken
zonder een goede skeletontwikkeling. Skeletontwikkeling is moeilijker in te fokken
dan bespiering.’
Oulou is het zevende kalf van Icone MAT
(v. Dauphin). De fokker beschrijft de stiermoeder als zeer rastypisch met naar beneden gerichte sikkelvormige horens,
een geweldige bekkenontwikkeling en
een goede melkproductie. Zij behaalde
(volgens het oude puntensysteem) een
exterieurscore van 73 punten met op de
onderdelen 7 voor bespiering, 7 voor skeletontwikkeling, 8 voor rastype en 8 voor
functionele eigenschappen. De Dauphindochter, die op tweejarige leeftijd 143 cm
schoftmaat liet optekenen, is nog steeds
op het bedrijf aanwezig en kalfde recent af
van haar elfde kalf, een stierkalf. ‘Het kalf
heeft dezelfde bloedvoering als Oulou’,

geeft Soignet aan. ‘Ik had nog wat rietjes
van Loulou en gezien het mooie resultaat
van de eerste paring heb ik het een tweede
maal gewaagd.’ De eerste paring van Icone
met Loulou, waaruit Oulou werd geboren,
was eerder toevallig, bekent de fokker.

Moeiteloze paringen
Moedersmoeder Amazone (v. Maestro) is
een koe die de fokker aangekocht heeft ten
tijde van de opstart van de fokkerij bij
Denis Sabadini te Sainte Colombe en Bruilhois. ‘Ze was een elegante verschijning,’
herinnert Soignet zich nog levendig, ‘met
voor die tijd volume, rastypische horens en
een fijn beendergestel.’ Amazone gaf in
Prudhomat negen kalveren.
Oulous vader Loulou was een Futurzoon
die ook bij Soignet werd geboren. Loulou
kreeg 79 punten voor exterieur met een
score van 9 voor bespiering, 8 voor skeletontwikkeling, 9 voor rastype en 6 voor
functionele eigenschappen. ‘Maar er is
niks mis met het beenwerk’, aldus de fokker. ‘De stier is nog fokactief bij een collega.’ Vader Futur had Soignet uitgewisseld
voor zijn dekstier Dauphin (de vader van
Icone) met René Vergez uit Saint-Etienne
d’Orthe in het departement van de Landes
(40). Soignet had Dauphin, 80 punten
waard voor totaal exterieur, aangekocht
bij Mangin Claude uit Hautepage la Tour
(47). De moeder van Loulou, Fadette, voert
terug op Caleche, de tweede stammoeder
van het bedrijf waaruit ook Mirza afstamt.
Vanwege de originele bloedvoering en het
geboortegemak is Oulou een stier die makkelijk te paren valt, aldus Jérome Nègre.
‘Dochters van Fallou, Jonaki, Hyalin,
Levant, Leo, Malinois en Ouragan zijn prima partners.’
Guy Nantier
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