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

Lengte en vooral veel breedte typeren fokkerij van Germinal de Fooz

Getekend Germinal
De afgelopen jaren drukte Germinal de Fooz zijn stempel in witblauwland sterk door. Niet alleen onder de hooggepunten, maar
ook in prijskampreeksen laten Germinaltelgen zich gelden. Met
name in vrouwelijke lijn fokt de Lascarzoon lengte en breedte.
tekst Annelies Debergh

‘V

oor mijn bedrijf is het ongetwijfeld
een van de beste fokstieren van de
afgelopen jaren. Misschien wel de beste.’
Zonder overdrijven kijkt witblauwfokker
Eric Coheur uit Fooz terug op wat zijn eigengefokte Lascarzoon Germinal de Fooz
de voorbije jaren voor zijn fokkerij heeft
betekend. ‘Germinal stamt sowieso al
uit de beste moederlijn op mijn bedrijf.
Toch heeft hij de veestapel opgetild naar
een nog hoger niveau.’
Maar wat graag zet de Waalse witblauwfokker zijn woorden kracht bij met cijfers. De map met daarin alle exterieurbeoordelingen van het vrouwelijk vee op

zijn bedrijf, trekt hij uit de kast. Met de
rekenmachine ernaast maakt hij de balans op: de dertig gepunte vrouwelijke
nakomelingen van Germinal halen hier
Lanterne de Fooz
(v. Opticien d’au Chene)
Souveraine de Fooz
(v. Guliver du Coin)
Courtoisie de Fooz
(v. Ajuste de Bronheit)
Germinal de Fooz
(v. Lascar de la Bocheroule)

gemiddeld 88,63 punten algemeen voorkomen. Tegenover het stalgemiddelde
van 87,6 punten betekent het cijfer een
fraaie verhoging in vrouwelijke lijn.

Lascar voor de finesse
Het verhaal achter Germinal de Fooz begint in februari 2004. Een paring van
Courtoisie de Fooz (v. Ajuste de Bronheit)
met Lascar de la Bocheroule levert een
stierkalf uit natuurlijke dracht. ‘Courtoisie was een kleindochter van Lanterne
de Fooz’, doet Eric Coheur de pedigree
uit de doeken. ‘Lanterne was indertijd
nationaal kampioen in Libramont. Het
was een groot, krachtig en economisch
dier dat op haar top duizend kilo woog.’
Nog altijd spreekt Coheur met ontzag
over de 90,9 punten Opticiendochter. ‘Zij
heeft eigenlijk onze fokkerij gelanceerd
en is uitgegroeid tot de belangrijkste
stamkoe. Zowat veertig procent van de
veestapel voert op haar terug.’
Courtoisie, de moeder van Germinal,
plaatst Eric Coheur onder de categorie
economische koeien. ‘Zij werd met de jaGerminaldochter
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ren en het uitgroeien steeds beter. Ze was groot en
lang en had veel macht voorin. Met Lascar probeerde ik weer wat meer finesse erin te fokken.’ De combinatie leverde Germinal de Fooz op. ‘Al vanaf de
geboorte was het een opvallend kalf: hij was sterk
en startte meteen erg vlot.’
Door het superieure fokresultaat besloot de veehouder Courtoisie nogmaals met Lascar te spoelen, later kreeg ook Davidson kansen. ‘Ik heb met Lascar
geen enkele volle zus gehad, wel nog enkele broers,
maar nooit meer een kalf als Germinal. Je krijgt zelden twee keer zo’n stierkalf. Germinal had veel
vlees, was correct op de poten en kende een probleemloze opfokperiode.’
Op een leeftijd van acht maanden was de Lascarzoon ook al in ki-kringen opgemerkt. Jean Ippersiel,
productmanager bij Génétique Avenir Belgimex vertelt: ‘De stier zat fenotypisch erg goed in elkaar en
ook de moederlijn achter de stier was indrukwekkend. Germinal was een uitzonderlijke vleesstier.
We waren meteen onder de indruk.’
Toen Germinal even later – nog in eigendom van
Eric Coheur – deelnam aan de prijskamp in Hannuit
was het ook daar meteen raak. ‘Het was zijn eerste
prijskamp en hij werd meteen kampioen’, zegt zijn
fokker. Kort daarop in december 2004 kocht Génétique Avenir Belgimex Germinal aan. ‘Achteraf is het
makkelijk zeggen dat het een goede aankoop was’,
stelt Jean Ippersiel nog. ‘Toch zien we ook bij Germinal terug dat goede stieren ook altijd van goede
fokkoeien voortkomen.’

Vooral lengte en breedte
Zo’n vier maanden geleden is Germinal de Fooz afgevoerd, maar er resten nog ongeveer 5000 rietjes
van de Lascarzoon. Jean Ippersiel: ‘Door een ibruitbraak hebben we de spermaproductie even moeten stopzetten. Na het heropstarten produceerde
Germinal onvoldoende vruchtbaar sperma en hebben we hem om die reden afgevoerd.’
Niettemin wist de Lascarzoon zich in zes jaar tijd in
de schijnwerpers te zetten in de fokkerij. ‘Op mijn
bedrijf fokt hij in vrouwelijke lijn grote en brede
dieren die ver boven het gemiddelde van de rest van
het vrouwelijk vee komen’, geeft Eric Coheur mee.
‘In de stieren zie ik veeleer twee typen nakomelingen terug. Een deel van de zonen ligt in de lijn van
de vrouwelijke dieren, terwijl een ander deel eerder
klein is, maar wel de breedte behoudt en nog goed
scoort op vlak van gewicht.’
Jean Ippersiel beaamt het fokkerijplaatje van Germinal en looft vooral de lengte en de breedte die de
stier in de volgende generatie kan meegeven. Een
kleine opmerking volgt voor het kenmerk drinkkracht met een verwijzing naar de score van 117
voor lange tongen. ‘Germinal blijft een uitzonderlijke witblauwstier’, vindt Ippersiel. Een verwijzing
naar de prestaties in de diverse showringen in Vlaanderen en Wallonië volgt. ‘Kijk bijvoorbeeld maar
naar de witblauwprijskamp in Libramont afgelopen
zomer. Nog nooit wist een witblauwstier zich zo te
vestigen zoals Germinal dat daar heeft gedaan. En
hij weet zich wel op elke prijskamp te vestigen.’ l
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Functionele kenmerken
vitaliteit
97
zoogvermogen
99
drinkkracht
93
gebrek voorpoten
110
rechte sprong
100
kromme sprong
100
lange tong
117
scheve muil
113
snoekbek
100
sterftecijfer
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vleesproductiekenmerken
drachtduur
95
geboortegewicht
93
bevleesdheid
111
gewicht 14 mnd.
100
schofthoogte 14 mnd.
98
waarde euro/kg LG
118
gewicht/waarde euro 116
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exterieurkenmerken
schofthoogte
lichaamslengte
borstbreedte
bekkenbreedte
schouderbespiering
rugbespiering
rib
kruisligging
bekkenlengte
staartinplanting
dijen zijaanzicht
dijen achteraanzicht
beenwerk
schouderbeenwerk
ruglijn
voorpoten
achterpoten
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huid
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algemeen voorkomen
totaalscore

90

100

110

95
klein
101
kort
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smal
117
smal
118 weinig besp.
119 weinig besp.
116
plat
105
vlak
102
kort
113
ingebed
113
recht
114 weinig uitp.
102
grof
104
boegig
86 doorhangend
104
o-benig
94
o-benig
105
recht
110
dik
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117
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breed
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hoog
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opgebogen
x-benig
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koehakkig
fijn

Eén standaardafwijking is gelijk aan 10 punten.
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