F O K S T I E R R A P P O RT

Nieuwe limousinfokstier Urville wacht mooie ki-carrière

Belangrijke aanwinst
De nieuwe limosusinfokstier Urville is een belangrijke aanwinst
voor het ras. Niet alleen vanwege zijn zeer aparte origine, maar
ook vanwege de mooie positieve verervingsresultaten. Zijn fokker
Gilles Dumond: ‘Het prachtige bekken is genetisch gefixeerd.’
tekst Guy Nantier

V

an de zes limousinstieren die het volledige nakomelingenonderzoek op
het selectiestation te Moussours hebben
doorlopen in 2009, kregen slechts twee
stieren de kwalificatie fokkerij (qualité
maternelle): Ut Majeur en Urville. Vooral Urville is een echte aanwinst voor
het ras. Zowel voor de vleesproductiegeschiktheid van mannelijke nakomelingen (IAB 108) als voor de productie van
vervangingsvee (IQM 115) scoort Urville
uitstekend. Het gemiddelde van de zes
geteste stieren bedroeg respectievelijk
102 fokwaardepunten IAB en 104 fokwaardepunten IQM. Door de bijzondere
afstamming — Scapin x Domino-MN – is
Urville bovendien zeer breed inzetbaar
in de populatie. De stier wacht dan ook
een mooie toekomst als ki-vererver.
Urville werd geboren op het fokbedrijf

van Gilles Dumond (53) te Arnac-Pompadour. Het fokbedrijf, dat sinds 1960 aan
stamboekselectie doet, telt 125 zoogmoeders en 120 hectare permanent weiland. Mais verbouwt men niet, om eenvoud in het bedrijfsmanagement te
houden. Stro, vochtig maisgraan en
krachtvoerkorrels worden voor honderd
procent ingekocht. Het fokbedrijf werkt
voor negentig procent met eigen dekstieren. Tien procent wordt middels ki
drachtig gemaakt, veelal met sperma
van jonge en oude, eigengefokte stieren.
Het inkomen uit arbeid realiseert Dumond hoofdzakelijk via de verkoop van
fokvee, zowel vrouwelijke als mannelijke
dieren. Wat niet in aanmerking komt
voor de fokkerij, zo’n dertig procent van
de voortgebrachte stieren, gaat als broutard richting Italië voor de afmest.

Qua uiterlijke bouw vererft Urville in vrouwelijke lijn eerder iets compactere dieren

Gilles Dumont: ‘Urville is de typische
afspiegeling van mijn fokdoel’

‘Bij zijn geboorte was het al overduidelijk dat Urville over een lang, breed bekken beschikte en een licht gekleurd
haarkleed. Dat zijn net die twee eigenschappen die bovenaan staan in mijn
fokdoel’, vertelt Gilles Dumond. ‘Lange,
brede bekkens voor vlotte afkalvingen
en als onderbouw voor de vleesaanzet en
een lichte haarkleur omdat de veehouders hier in het departement Corrèze dit
wensen. Als derde punt gaat mijn aandacht in de fokkerij naar een rechte,
brede bovenbouw in de dieren.’

Codewoord: bekken
Met Scapin als vader en Domino als moedersvader voert Urville terug op twee

betrouwbare bloedlijnen die beide de kwalificatie
‘veaux sevrés’ ontvingen. Vader Scapin was een door
Gilles Dumond aangekochte dekstier. Scapin behaalde als jonge stier een 1a-plaats op de nationale
te Baraqueville. ‘Een stier met een zeer mooi bekken’, becommentarieert de fokker. Scapin werd op
een leeftijd van drieënhalf jaar doorverkocht, maar
niet zonder eerste rietjes sperma te hebben gewonnen. Scapins zoon, Vagabond RJ, was recentelijk nog
te bewonderen tijdens de nationale op de SIA te Parijs. Domino was een door vader Yves Dumond eigengefokte stier. ‘Domino fokte evenzeer beste bekkens, maar de nakomelingen waren eerder klein,
sterk bevleesd en vroegrijp. ’
Moeder Oxane 142 maar ook moedersmoeder Merveille kregen de stamboekkwalificatie elitedier
(RRE). Het exterieurrapport van Oxane 142 vermeldt
60 exterieurpunten voor bespiering, 74 punten voor
skeletontwikkeling, 57 punten voor functionele eigenschappen en 83 punten voor rastype. Oxane
heeft al acht kalveren gehad en is nog steeds fokactief. ‘Waarschijnlijk is ze opnieuw drachtig van Scapin’, vertelt Gilles Dumond.
Moedersmoeder Merveille kreeg in haar beoordeling
76 punten voor bespiering, 84 punten voor skeletontwikkeling, 59 punten voor functionele eigenschappen en 77 punten voor raskwaliteiten. Over Merveille
zegt Dumond: ‘Het is een opperbeste koe van een heel
hoog niveau. Zij werd onder meer derde geplaatst in
haar rubriek op de nationale te Brives. Een zware,
grote koe die meer dan 1000 kilogram woog en over
een zeer mooi bekken beschikte. Zij heeft zes kalveren voortgebracht voor ze verongelukte. Van haar liepen twee dochters, Unique en Royale, op de nationale
keuringen. Unique behaalde een 1a te Cournon, Royal
zat in de middenmoot te Parijs. Merveille voert terug
op Dauphin, een zoon van Vaurien. Dauphin heeft
mijn bedrijf groot gemaakt. Hij bracht groei, skeletontwikkeling en melk in mijn veestapel.’

Typische afspiegeling
Stieren van Urvilles signatuur vertonen een goede
groei (CRjbs 109), een mooie bespiering (DMjbs 110)
en een mooie ontwikkeling (DSjbs 110).
Qua uiterlijke bouw vererft Urville in vrouwelijke
lijn eerder iets compactere dieren waarbij vooral de
sterke bovenbouw alsook de mooie lengte en breedte van de achterhand opvallen. Minder goed is de
schofthoogte en de lengte van het bekken. De dochters zijn bovengemiddeld vruchtbaar (IFERqms 111),
ze kalven zeer vlot af (IVELqms 118) dankzij een
zeer belangrijke bekkenopening en ze zijn zeer
melkrijk (Plaitqms 115).
Het fokbedrijf van Gilles Dumond is met Urville
niet aan zijn proefstuk toe in de ki-wereld. Hauteclair (v. Ulysse), Mescal (v. Jars) en Petit-Jean (v. Jeansonnet) gingen hem al vooraf. Hauteclair en Mescal
werden gekwalificeerd voor de fokkerij, Petit-Jean
voor de vleesproductiegeschiktheid.
‘Urville is wel de meest typische afspiegeling van
mijn fokdoel,’ besluit Dumond, ‘een limousin van
het mixte type waarbij het prachtige bekken genetisch gefixeerd is.’ l
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Legenda
IFNais: fokwaarde op basis van nakomelingenonderzoek in het veld
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)
bron: ITEB/INRA, Parijs 03/2010
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