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Complete Sammy

Sammy

(Hiver x Ustin)

Balans in het gen etisch profiel garant voor risicoloze paringen
Sammy is één van de twee blonde
d’Aquitaineproefstieren die gunstig getest
werden voor de fokkerij en nu als fokstier
volop in het veld benut kunnen worden.
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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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ind 2006 behaalden slechts twee proefstieren
in het blonde d’Aquitaineras de ki-kwalificatie
qualité maternelle (QM) en werden dus goedgekeurd
voor de fokkerij: Sammy (v. Hiver) en Saphir (v.
Landais). Beide verervers voeren in vrouwelijke lijn
terug op de stier Ustin, een van de ki-pijlers in het
blonderas.
Sammy is het resultaat van een gerichte paring binnen het fokprogramma van de ki-coöperatie Midatest. Met vader Hiver, vadersvader Aubin en moedersvader Ustin is de kwalificatie qualité maternelle
verankerd in zijn genetische opbouw. ‘De dochters
zijn vrij compleet’, vertelt Ludovic Izard, foktechnisch verantwoordelijke voor het blonde
d’Aquitaineprogramma van Midatest. ‘De skeletontwikkeling is correct en in harmonie met de bespiering in de voor-, boven- en achterhand. De nakomelingen zijn van een mixte type dat neigt naar het
vleestype. Wij adviseren om de stier in te zetten op
dochters van Oulou, Ringot, Papyrus, Leo, Iholdy en
Hibernatus.’
Tijdens het proefstiertraject bevestigden de dochters van Sammy dat zij vruchtbaar en melkrijk zijn.
Die goede melkproductie hebben de dochters niet
van een vreemde: Sammy’s vader, Hiver, staat bekend om zijn melkrijke nakomelingen. ‘De rastypische en goed bespierde dochters van Sammy vormen door hun melkrijkheid op hun beurt een solide
basis voor goed geconformeerde en groeikrachtige
kalveren’, aldus de foktechnicus.

Melkrijkheid ook in vrouwelijke lijn
De nu zesjarige Sammy werd geboren op het fokbedrijf van Christine Foissac te Cahuzac sur Vere in
het departement van de Tarn op zo’n zestig kilometer van Toulouse. De streek staat meer bekend om
haar wijngaarden dan om de veeteelt. De uitbating
van Christine Foissac telt slechts vijftien moederdieren en is volledig gericht op de fokkerij: alle
vaarskalveren worden aangehouden als vervangingsvee, de betere stierkalveren gaan weg voor natuurlijke dekdienst, de mindere worden verkocht

Ludovic Izard: ‘Sammy kan gebruikt
worden op eender welk type koe’
als broutard voor de afmest in Italië.
‘Mijn activiteiten zijn gericht op het fokken van een handzame blonde
d’Aquitainekoe van het mixte vleestype’,
vat Christine Foissac haar fokdoel samen. ‘In cijfers? De koe moet 160 centimeter groot zijn en, niet afgemest, 800

kilogram zwaar. Verder gaat mijn aandacht vooral naar vruchtbaarheid, melkproductie en een breed en lang bekken
voor vlotte afkalvingen.’ Op de genetische bilan 2006 scoorde het fokbedrijf
vijf punten meer op bespiering dan het
rasgemiddelde en drie punten meer dan
het rasgemiddelde op skeletontwikkeling.
Juliette, de moeder van fokstier Sammy,
blijkt de meest foktypische koe van de
moederdieren op het bedrijf te zijn. ‘De
rest heeft duidelijk meer bespiering’,
geeft de veehoudster aan. Juliette heeft
volgens haar eigenaar een schofthoogte
van naar schatting 165 centimeter. De
koe bezit een koeproductie-index (IVMAT) van 113 punten en verwierf de
stamboekkwalificatie reproductrice recommandée (RR) of preferente stammoeder. Bij de exterieurbeoordeling op
volwassen leeftijd kreeg zij, volgens het
oude scoresysteem, een eindbeoordeling
van 70 punten met op onderdelen een
score van 7 voor bespiering, 8 voor skeletontwikkeling, 6 voor rastypische kwaliteiten en 8 voor functionele kenmer-

ken. Moeder van Juliette is Ginette, een
dochter van de ki-stier Van. ‘Ginette was
kleiner dan Juliette en meer bespierd en
bezat een zeer ruim bekken’, vertelt
Foissac. ‘Zij miste evenwel melkrijkheid,
zoals alle dochters van Van. Vandaar dat
ik haar gepaard heb met de melkrijke kistier Ustin.’
De paring van Juliette met de stier Hiver
is niet het werk geweest van Christine
Foissac maar van foktechnicus Francis
Bel van Midatest. ‘Juliette had te weinig
bespiering’, herinnert Foissac zich. ‘Hiver daarentegen zorgde voor vleesaanzet
bij zijn nakomelingen.’
Juliette, die een donker tarwekleurig
haarkleed bezit en fijne horens, is nu
dertien jaar oud en drachtig van haar
elfde kalf. Vader is ki-stier Oulou. ‘Ki
wordt op dit bedrijf sinds een twintigtal
jaren voor honderd procent toegepast.
Enkel gunstig geteste stieren zet ik in
vanwege de verkoop van dekstiertjes’,
verduidelijkt Christine Foissac. ‘Nu gebruik ik vooral veel Oulou. Voordien waren dit Levant en Landais.’

Balans in genetisch profiel
8412, proefstierdochter van Sammy bij Jean Pedeutour te Mesplede

Sammy is niet het eerste fokproduct uit
de stal Foissac dat zijn weg vindt naar de
ki-stallen. Begin jaren negentig vertrok
Ecureuil (v. Tonnere) al naar het ki-station van Midatest. ‘Ecureuil kreeg echter
geen ki-kwalificatie voor de vleesproductie, wel voor de fokkerij’, vertelt Christine Foissac. ‘Moeder van Ecureuil was Talence, die we terugvinden als overgrootmoeder in de pedigree van Sammy.’
‘Sammy kan gebruikt worden op eender
welk type koe’, geeft Ludovic Izard aan.
‘Door de mooie balans in zijn genetisch
profiel kan de stier zowel excellente
moedereigenschappen, zoals vruchtbaarheid, melkrijkheid en groei, in het
fokveekoppel brengen als bespiering
voor de productie van jonge afmeststieren.’
Guy Nantier
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