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Breed inzetbare Remix

Remix

(Cassis x Espoir)

Een melkrijke vaa rzenstier binnen de nieuwe lichting fokstieren QM
Remix behaalde in het najaar 2005 de
kwalificatie Aptitudes Bouchères (AB).
Eind vorig jaar kwam daar de kwalificatie
Qualité Maternelle (QM) bij.
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ind 2006 werden vier proefstieren in het limousinras fokstierwaardig bevonden voor de zuivere
fokkerij. Onder hen Remix RRE M, die als enige van
het viertal ook het label ‘vaarzenstier’ mag voeren.
Deze zoon van Cassis RR jb behaalde bovendien al
een jaar eerder de kwalificatie voor vleeskwaliteiten
Aptitudes Bouchères (AB).
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Indextype
Test: fokwaarde uit proefstierperiode
QMS: fokkerij-index (basis: prestaties vrouwelijke nakomelingen uit proefperiode op het selectiestation)
JBS: vleesproductie-index (basis: prestaties mannelijke nakomelingen uit proefperiode op het selectiestation)
IBOVAL: fokwaarden op basis van nakomelingenonderzoek in het veld bij geboorte en op speenleeftijd (fokperiode)
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‘Remix heeft het exterieurprofiel van een klassieke
mixte limousin’, vertelt Jean-Marc Cazillac, verantwoordelijke van France Limousin Testage. ‘Zijn nakomelingen uit de proefperiode werden makkelijk geboren. De stierkalveren lieten tijdens de zes maanden durende afmestfase op het proefstation te Moussours een dagelijkse groei optekenen van 1530 gram;
dit is 50 gram per dag meer dan de 449 leeftijdsgenoten van dezelfde proefstierreeks. De conformatie op
slachtleeftijd is standaard met een plusje in rendement van 0,3 procent. Op 480 dagen bedroeg het karkasgewicht 403 kilogram, wat zeker niet slecht is
voor een vaarzenstier.’
Qua morfologie bezitten de Remixdochters een mooi
brede en open schouderpartij, overgaand in een brede rug en goede voorbenen. Op de onderdelen ruglijn, breedte in de lenden, ronding van de broekbespiering en achterbeenwerk scoren zij gemiddeld.
Ondergemiddelde scores krijgen de vrouwelijke nakomelingen voor de hoogtemaat, de lichaamslengte,
de lengte en breedte van het bekken en het licht gekleurde haarkleed.
Op een leeftijd van achttien maanden wekken de
jonge vaarzen de indruk te weinig volume te bezitten, maar op oudere leeftijd blijken zij een mooi
staaltje van economische efficiëntie te zijn: de Remixdochters bezitten een goede vruchtbaarheid en
kalven vlot af. De melkproductieaanleg van hun
zoogkalveren is buitengewoon goed: met negen kilogrammen melk gedurende de eerste vier maanden
verbeterden de vrouwelijke Remixnakomelingen op
het opfokstation te Moussours alle tot op heden gevestigde melkproductierecords. Hun kalveren lieten

dan ook een prima groei optekenen: zo’n
160 gram per dag meer dan bijvoorbeeld
de kleinzonen en kleindochters van fokstier Epson RRE M.’

Moedwillige inteelt
Remix werd gefokt door de gebroeders
Michel en Dominique Favre te Chermignac in het Franse departement Charente-Maritieme. Hun fokbedrijf telt slechts
twintig limousinzoogmoeders. De hoofdactiviteiten op het bedrijf ‘Gaec de la
Champagne’ bestaan uit het telen van
graangewassen en de wijnbouw voor de
productie van cognac. Het veekoppel,
dat sinds 1978 stamboekgeregistreerd
is, is van het mixte vleestype. Het genetisch niveau van de moeders bedraagt
voor bespiering 103 punten of plus 4
punten ten opzichte van het rasgemiddelde en voor ontwikkeling 98,2 punten
of plus 0,6.
‘Als stierkalf onderscheidde Remix zich
van zijn leeftijdsgenoten hier op het bedrijf vanwege een mooi rastypisch, maar
“klassiek” exterieur’, vertelt Michel Favre. ‘Met andere woorden: hij was van

een mixte type, met een gemiddelde ontwikkeling en een gemiddelde bespiering.’
Moeder Nougatine (v. Espoir RRE M) bezit de kwalificatie elitestiermoeder (RRE).
Op volwassen leeftijd kreeg ze 74 punten
voor bespiering, 72 punten voor ontwikkeling, 73 punten voor raskwaliteiten en
64 punten op functionele kenmerken.
‘Nougatine lijkt als twee druppels water
op haar moeder Italie,’ vertelt Favre, ‘een
koe op goed beenwerk van om en nabij
de 850 kilogram en zachtaardig van karakter. Haar hoogtemaat is misschien
wel wat aan de krappe kant.’
Nougatine heeft dit jaar voor de zesde
maal gekalfd, van een stierkalf met als
vader Eleazar. Cassiszoon Remix was
haar eerste kalf, daarna volgden nog vier
vaarskalveren van Dauphin. ‘Cassis gaf
lichte kalveren en dochters die vlot afkalfden. Espoir gaf vrij zware kalveren.
Om dit te compenseren hebben we Nougatine met Cassis gepaard.’
Remix bezit een inteeltgraad op Cassis
van 12,5 procent. ‘Die inteelt op Cassis
hebben we moedwillig gedaan,’ geeft Mi-

chel Favre aan, ‘om de goede melkproductievererving van Cassis en diens vader Ulysse te bestendigen. En dat lijkt
gelukt te zijn. De melkproductie is een
sterk aandachtspunt geworden in het limousinras. Maar ook het zachtaardige
karakter is in Remix ingefokt. Zelf hebben we al twee kalveren: een vaarskalf
en een stierkalf. En wat bijzonder opvalt,
is hun rustige karakter.’

Aanbevelingen voor gebruik
Het Institut de l’Elevage beveelt aan om
Remix vanwege een te hoge verwantschap niet in te zetten op dochters van
Espoir, Lascar, Nolens, Numa, Ulysse,
Cassis, Harlem, Neuf en Norway-MN.
‘Het risico bestaat dat de stier exclusief
als vaarzenstier wordt ingezet door de
veehouders,’ zegt Jean-Marc Cazillac, ‘en
dat zou zonde zijn. Gezien de fokkwaliteiten van de dochters is Remix een stier
die eveneens breed ingezet kan worden
op koeien, tenminste als deze voldoende
ontwikkeling hebben.’
Guy Nantier

Proefstierdochter van Remix
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