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Foktypi sche Ringot

Ringot

(Jocker x Etendard)

Blonde d’Aquitainet opper breed inzetbaar in het ras
Ringot behoort samen met Pékin en Reveur tot het trio blondestieren dat het dit
jaar tot fokstier ‘QM’ schopte. Met Ringot
is een zeer breed gebruik mogelijk.
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Indextype
Test: 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: fokwaarden op basis van nakomelingenonderzoek bij geboorte en op 210 dagen
uit de fokperiode.
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ingot is een stier die afkomstig is uit twee
weinig gangbare bloedlijnen in het blonde
d’Aquitaineras: Jocker en Etendard. Een breed
gebruik in de populatie is dus mogelijk. Via vader
Jocker is Ringot een halfbroer van de Nederlandse
ki-stier Pagnol. In tegenstelling tot Pékin en Reveur,
die beide van het mixte type zijn, is Ringot van het
fokkerijtype.
De stier behaalde via het nakomelingenonderzoek
op de selectiestations te Denguin en te Casteljaloux
de dubbele kwalificatie vleesproductiegeschiktheid
(JB) en fokkerij (QM).
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Zowel bespiering als ontwikkeling
Ringot stond net als vader Jocker en moedersvader
Etendard op het fokbedrijf van Jean Chilindron van
gaec Michicourt in het golvende landschap van het
Frans-Baskische Behasque (departement 64). De
maatschap fokt sinds vijfendertig jaar blondes, type
mixte. Jean Chilindron is daarnaast bestuurder van
de Upra Blonde d’Aquitaine en beheerder van een
lokale coöperatie. Het bedrijf telt zo’n 75 stamboekgeregistreerde moederdieren waarvan een tiental
elitemoeders (MTE) die in het paringscircuit van de
ki-coöperatie Midatest meedraaien. De jonge stieren worden hetzij voor de fokkerij als jonge dekstier hetzij voor de mesterij als broutards op zes
maanden verkocht. De vrouwelijke reformedieren
worden ter plaatse afgemest. ‘Kunstmatige inseminatie wordt hier toegepast op de vaarzen en op de
elitemoeders’, vertelt Jean Chilindron. ‘De natuurlijk dekkende stieren doen de rest. De globale verhouding is fiftyfifty.’
Jocker was evenwichtig gebouwd en van het mixte
type. De stier werd gefokt door Jean Albiac te Laval
die hem doorstuurde naar het centraal opfokstation
te Casteljaloux, waar Chilindron hem kocht. Hij
kreeg bij zijn exterieurbeoordeling 70 punten voor
totaalscore met op onderdelen 52 punten op 70
voor bespiering, 46 punten op 70 voor skeletontwikkeling, 37 punten op 50 voor raskwaliteiten
en 40 punten op 60 voor functionele kenmerken.

Jocker maakte de dienst op het bedrijf
uit gedurende vijf jaar. ‘Wij hebben dan
ook vijfentwintig dochters van hem lopen.’ Daarna verhuisde Jocker naar andere fokbedrijven. ‘De stier is onlangs
op twaalfjarige leeftijd overleden aan
teelbalkanker’, weet Chilindron nog te
melden.
De nakomelingen van Jocker waren vrij
compleet in hun exterieur met een
mooie harmonie tussen bespiering en
ontwikkeling. ‘Noch positieve noch negatieve punten kenmerkten de stier,’
zegt Ludovic Izar, de recent benoemde
verantwoordelijke voor het blonde
d’Aquitainefokprogramma bij Midatest.
‘Kalveren van Jocker werden gemakkelijk geboren. De melkproductie van de
dochters was aan de lage kant, maar
toch nog in het gemiddelde van het ras.
Op basis van de goede doorgroei van zijn
nakomelingen kreeg hij de Iboval-kwalificatie evs of “elite veaux sevrés”. Jocker

heeft verschillende stiermoeders (MTE),
die in het selectieschema van Midatest
meedraaien.’
Grootvader van Ringot was de zeer rastypische, natuurlijk dekkende stier Hercule. Hercule was een grote stier van het
fokkerijtype, die 78 punten voor totaalscore kreeg met 51 punten voor bespiering en 55 punten voor skeletontwikkeling. ‘Dat zijn mooi evenwichtige scores’,
becommentarieert Izar de cijfers. De
stier behaalde de Iboval-kwalificatie rvs,
‘reconnu veaux sevrés’. Hercule vinden
we in verscheidene stambomen van diverse ki-stieren terug, bijvoorbeeld bij
Saxo.

Productieve moeder
Langs moederszijde vinden we een elitemoeder van Jean-Claude Chilindron terug: Helena (v. Etendard). Helena woog
op drie jaar al 985 kilogram. ‘Helena onderscheidt zich van mijn andere koeien

door haar lengte’, beschrijft de fokker.
‘Helena bezit met een score van acht op
tien en negen op tien voor respectievelijk bespiering en skeletontwikkeling
een mooie balans tussen beide kenmerken. Zij kreeg een eindbeoordeling van
78 punten op 100. Haar haarkleed is
licht tarwekleurig, het bekken vlak en
lang. Ze produceert vlot melk voor haar
kalveren, wat haar een fokwaarde op
speenleeftijd, ISEVR, oplevert van 125.’
Waarom de koe een score van 6 op 10
voor functionele kenmerken kreeg van
de bedrijfsinspecteur, kan de fokker zich
niet herinneren. ‘Het beenwerk is puntgaaf. Enig minpuntje is wel een onvoldoende bespiering in de achterhand.’
Tot op heden kalfde Helena acht maal af
met een gemiddelde tussenkalftijd van
371 dagen. Van de acht kalveren waren
er zeven stierkalveren en slechts één
vaarskalf. Ringot is haar zesde kalf. Helena werd onder andere gepaard met Fallou, Everest en Malinois.
Moedersvader was Etendard, een natuurlijk dekkende stier die op acht maanden
leeftijd weggekocht werd door Chilindron bij maatschap Barrieu in Les Cabanes. ‘De aankoop was in de eerste plaats
ingegeven door zijn goede origine, met
vader Arlequin. Etendard was een tarwekleurige stier van het mixte type die hier
vier jaar heeft gedekt. Hij heeft ontwikkeling in mijn koppel gebracht.’

Unique, een van de best ontwikkelde Ringotdochters

Paringsadvies
Nakomelingen van Ringot worden makkelijk geboren vanwege hun fijne skelet.
Alhoewel hij geen echte vaarzenstier is,
mag Ringot daarom toch op vaarzen
worden ingezet. De nakomelingen bezitten een lichte tarwekleur en beschikken
over excellent beenwerk. Verder vertonen de dieren een mooie skeletontwikkeling en zeer goede bovenlijnen. De
kruisen zijn vlak en lang. Voor conformatie scoren de nazaten onder het gemiddelde van het ras. Het is dus raadzaam om Ringot op moeders te gebruiken die voldoende bespiering bezitten.
De dochters van Ringot zijn vroegrijp en
vruchtbaar. Ze kalven gemakkelijk af en
bezitten een melkproductie die rond het
gemiddelde van het ras ligt. Ringot kan
het best worden gepaard met nakomelingen van Fallou, Iholdy, Jonaki, Landais, Levant, Malinois, Nielsen, Orvil,
Ouragan of Leprince.
Guy Nantier
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