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Allro under Impair

Impair
(Aubin x Pimpon)

Elie Laudet: ‘17-ja rige moeder Ursule fokte vanuit de genen’
In Nederland en België wordt de Blonde
d’Aquitaine en allround vererver Impair
maar mondjesmaat gebruikt. Is Impair een
miskende elitefokstier?
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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 bj geboorte en op 210 dagen
uit de fokperiode.
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oor het verhaal van de fokstier Impair moeten
we naar de locatie Cabas Loumasses in de MidiPyreneeën. Daar huist Elie Laudet (40) met zijn kleine
Blondeveestapel van dertig zoogmoeders. De familie
Laudet fokt het Blonde d’Aquitaineras (en zijn stamvoorgangers) er al sinds zestig jaar, niet zozeer voor de
verkoop van genetica, maar voor de productie van vier
maanden oude zoogkalveren onder label (veaux sous
la mère) of broutards van vijf tot zes maanden. Elie
Laudet: ‘Mijn selectiecriteria zijn om die redenen niet
gericht op het fokkerijtype maar op het mixte type
met nadruk op de vleesproductie. Een hoog gewicht
op jonge leeftijd, vlotte afkalvingen en een goede
melkproductie voor de opfok zijn mijn drie voornaamste selectiedoelstellingen.’

Vroegrijpe nakomelingen
Impair is het resultaat van een geplande koppeling
door de foktechnici van de Franse KI-groep Midatest.
‘Met de combinatie Aubin maal Ursule beoogde Midatest een cumul van de moederkwaliteiten van Ursule
en het fenotype van Aubin’, zegt Elie Laudet. Het resulteerde voor Impair in een gunstige kwalificatie voor
vleesproductiekenmerken (AB) én fokkerijkenmerken (QM) op de teststations. ‘Het gebruik van Impair
evenaart niet het gebruik van stieren zoals Fallou,’
weet de veehouder, ‘maar de bloedvoering langs moederszijde is geheel niet-KI, wat toch heel wat perspectieven biedt voor de fokkerij.’
De dochters van Impair zijn van het mixte type. Ze bezitten een goede skeletontwikkeling met een goed
evenwicht tussen hoogtemaat, lengte en breedte. De
bespiering in de achterhand is rond en breed. De nakomelingen bezitten op 18 maanden ouderdom een
hoog gewicht en een groot volume, duidend op hun
vroegrijpheid. De Aubinzoon is te gebruiken op dochters met voldoende fijnheid in het beendergestel, zoals Fallou, Evoe, Ustin en Crack.

dieren, waaronder Lolita en het acht
maanden oude, gespeende vaarskalf Ursule. Laigneau was voorzitter van het
stamboek en een vriend. Zijn veestapel
stond te boek als zeer rastypisch en rustiek
met goede moedereigenschappen.
Uit Lolita fokte Laudet met de KI-stier Ramo de koe Championne. Championne zou
haar naam later eer aandoen en werd nationaal kampioene te Baraqueville in 1991
en een jaar daarna nationaal kampioene te
Parijs. Laudet: ‘Koppelingen maken is en
blijft toch altijd wat gokken. Championne
was excellent voor de keuringen maar als
fokkoe een ramp.’
Met Ursule (v. Pimpon) ervaart Laudet net
het omgekeerde. Ursule werd geboren in
1983, een rampjaar vanwege de extreme
droogte in het zuiden van Frankrijk, en
was daardoor niet echt goed ontwikkeld.
Laudet: ‘Je zag zo aan het kalf dat het op de
weide had afgezien vanwege een tekort
aan gras. Dat spiegelde zich ook af in de
hoogtemaat op volwassen leeftijd met
slechts 1,46 meter, niet extreem groot dus
voor een Blonde.’ In Ursule zat geen kampioenenbloed, maar de op 17-jarige leeftijd overleden Ursule fokte uit haar genen.
Ursule leverde twaalf kalveren af, bijna
Impairdochter Lydia

een per jaar. Twee kalveren waren van KIafstamming, waaronder Impair, de overige waren van natuurlijk dekkende stieren.
‘Al haar kalveren waren licht tarwekleuring, fijn in het vel zoals Ursule’, becommentarieert Laudet de afstammelingen.
‘In tegenstelling tot hun moeder bezaten
ze wel een goede hoogtemaat. De vaarskalveren hadden goede uiers met veel melk
en een prima moederinstinct.’
Ursule kreeg van de bedrijfsinspecteur een
exterieurscore van 7 voor bespiering, 7
voor skeletontwikkeling, 7 voor raskwaliteiten en 7 voor algemeen voorkomen. Het
leverde een totale score op van 71 punten.

Vaarzenstier
In Nederland en België lopen de Impairtelgen niet dik. Impair wordt maar mondjesmaat door de veehouders ingezet; enkele tientallen doses per jaar. Wim De Cordt is
bedrijfsleider op het Antwerpse fokbedrijf
‘De Blommerschot’. Er lopen zo’n twintig
nakomelingen van Impair op het bedrijf
rond. De oudste worden nu vier jaar. Wim
De Cordt: ‘Impair werd bij ons veelvuldig
ingezet vanwege zijn status als vaarzenstier. De vrouwelijke kalveren wogen gemiddeld 38 kilogram, de mannelijke 47 ki-

‘’
Elie Laudet:
‘Koppelingen
maken is altijd
een beetje gokken’

logram. Het verschil tussen beide seksen is
wel ruim hoger dan wat gangbaar is bij ons.
Wat eveneens opmerkzaam is, is dat de
hoogtemaat van de Impairtelgen toch wel
aan de krappe kant is. Verder zijn het prima
dieren met een goede bespiering, een goed
bekken en een lichte tarwekleur. Uitschieters zitten er niet tussen.’
De familie Wijlaars uit het Noord-Brabantse Bergeijk houdt een kleine Blonde d’Aquitaineveestapel voor de hobby. Zij gaan
in hun afwegingen voor het fokkerijtype
binnen het ras. Impair hebben ze op hun
inseminatielijstje staan vanwege de gunstige fokkerij-indexen, maar een nakomeling hebben de inseminaties nog niet opgeleverd: ‘Meestal is het raak na een eerste
bevruchting, maar met Impair niet. We
houden er wel vertrouwen in en hebben
hem dan ook opnieuw besteld.’
André Deurlo uit Heesbeen is agrarisch
medewerker op het fokbedrijf Les Belles
Blondes, waar zo’n 650 Blondes lopen.
Voor de hobby houdt hij zelf ook een tiental Blondes. Hij heeft al één nakomeling
van Impair en een tweede is op komst voor
de maand september. ‘We opteerden voor
Impair vanwege zijn pinkenstatus. Het afkalven en de opfok verliepen rimpelloos.
De nu 16 maanden oude vaars is naar verwachting: fijn gebeend, goed bespierd en
met voldoende hoogtemaat. Wij hebben
Impair wel ingezet op Imbusbloed met een
goede hoogtemaat. Bij de staartinplant
mocht de vaars wat breder zijn. Maar na
een eerste kalving weten we meer.’

Zeven voor Ursule
Elie Laudet kocht bij Jacques Laigneau uit Lussan, in
het departement Gers, enkele Blonde d’Aquitaine-
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