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Prob leemloze Pékin

Pékin

(Fallou x Ustin)

Moed ereigenschappen om ‘u’ tegen te zeggen
Opvallende zoogkwaliteiten en een aanstekelijk rastype verenigd in één exemplaar. Van alle Fallouzonen biedt Blondestier Pékin de meeste mogelijkheden.
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Indextype
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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et is bijna het perfecte huwelijk tussen twee elitebloedlijnen.’ Wanneer Jérome Nègre naar
een verklaring zoekt voor de extreme score voor moedereigenschappen bij Blondevererver Pékin, klinkt hij
amper verwonderd. De verantwoordelijke voor het
Blonde d’Aquitainefokprogramma bij Midatest verwijst naar de stamboom van de Blondestier. ‘Fokkers
zijn honderd procent tevreden over de Fallounakomelingen. En ook moedersvader Ustin scoorde sterk op
moedereigenschappen. Pékin proﬁteerde maximaal
van deze achtergrond en neemt de kwaliteiten van
twee kanten mee.’
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Leverancier van kopieën
Wanneer Jérome Nègre de pluspunten van Pékin
aanhaalt, komt meteen de sterke fokkracht van de
achterliggende families naar voren. Zijn goede raseigenschappen deelt de stier onder meer met vader
Fallou. Toch kent zoon Pékin een voornaam verschilpunt met zijn vader. ‘Fallou fokte aan de korte kant.
De nazaten van Pékin zijn doorgaans langer en vertonen iets meer breedte en volume.’ Maar ook dat heeft
voor- en nadelen. ‘Fallou was positief op alle criteria
en kon daardoor op vele moeders ingezet worden.
Pékin kan met zijn extra bespiering het beste gericht
gebruikt worden.’
Pékin staat gecatalogeerd als fokker van het mixtetype maar zit zelf in fenotype dichter tegen het mixte-vleestype aan, stelt Nègre. Hij verwijst naar de
score van 107 voor bespiering en de 103 punten voor
zowel conformatie als slachtrendement. Voor groei,
ontwikkeling, karkasgewicht en vetbedekking scoort
de Blondestier gemiddeld. ‘De mannelijke nakomelingen hebben duidelijk een bovengemiddelde vleesaanleg.’
Wanneer hij de vergelijking tussen zonen en dochters maakt, wijst Nègre op een tweede voordeel van
de Fallouzoon. ‘Pékin fokt zowel goede zonen als
goede dochters. Het is niet altijd vanzelfsprekend,
maar deze stier fokt opvallend homogeen. Zijn nakomelingen hebben ook altijd dezelfde kleur. Het zijn
bijna kopieën.’

Wat fokkwaliteiten betreft zet Pékin een
opvallende reeks cijfers neer. Zijn nafok
onderscheidt zich met een kleine plus
voor groei (103), bespiering (104) en skeletontwikkeling (103). Zijn totaalindex
van 114 komt echter vooral op conto van
de prima moedereigenschappen. Pékin
noteert 111 voor vruchtbaarheid en
plaatst zich met 114 voor zoogkwaliteit
op het hoogste niveau onder de Blonde
d’Aquitaineverervers.

Fokker van moederdieren
De Fallouzoon voldoet met deze fokkenmerken uitstekend aan het imago van
zijn thuisbasis in La Selve, waar economie en raseigenschappen hoogtij vieren
in de fokkerij. Voor vader André en zoon
Christophe Cannac is Pékin een goed
voorbeeld van hun fokdoel. ‘Goede moedereigenschappen zijn het belangrijkste’,
start Christophe Cannac. ‘Elke koe geeft
elk jaar maar één kalf. Het is van groot
belang dat alles goed loopt bij het kalven
en de start van de opfok. Daar begint het
bij: zonder kalf geen geld.’
Shows doen bij de leden van familie Cannac het vuur niet oplaaien. Nee, voor hen
gaat het in de eerste plaats om de opbrengsten van het vee. ‘Pékin komt uit een echte

economische lijn die zich in alle stilte op
ons bedrijf heeft bewezen. Zijn moeder Laitue is de eerste telg die in het voetlicht
treedt.’
De moeder van Pékin beantwoordde aan
het ideaalbeeld van een prima fokkoe. ‘Laitue was enorm rastypisch’, stelt Cannac.
‘Het was een rustige koe met veel lengte en
ﬁnesse, een mooi volume, een lang bekken
en een prima achterhand.’ Haar twee dochters bleven allebei op het bedrijf, waaronder een volle zus van Pékin. ‘Ook zij is
enorm rastypisch. Ze lijkt sprekend op
haar moeder Laitue.’

Familietak in België
Dat de combinatie van Laitue met Fallou
goed uitpakte, lijkt bijna vanzelfsprekend voor Christophe Cannac. ‘We hebben Fallou op ons bedrijf ruim ingezet.
Het was een stier met veel kwaliteiten.
De combinatie werkte heel goed, zeker
met Laitue.’ De enthousiaste Blondefokker
verklaart zich nader: ‘Laitue miste sterkte
in de rug en Fallou wist dat punt goed te
corrigeren.’
Behalve Pékin leverde Laitue nog drie stieren voor de Cannacs. Elk van hen vertrok
naar andere bedrijven voor natuurlijke
dekdienst. Via Jean-Jacques Casal kwam

Ustindochter Laitue, moeder van Falloutelg Pékin

een fokproduct in België terecht. Bernard
en Pierre Corbiau kochten de Leprincetelg
eind 2003 als partner voor de 120-koppige
Blondeveestapel. ‘We kochten hem als kalf
aan in Frankrijk. Hij is nu 2,5 jaar, bezit
voldoende volume, maar is niet extreem in
vleestype.’ De eerste nakomelingen zijn
pas geboren op het Blondebedrijf in Marche-en-Famenne. Net als de fokker wijst
Corbiau op de economische fokkenmerken
van de jonge nazaten. ‘Deze stier kan goed
gebruikt worden als pinkenstier. Zijn kalveren zijn klein, maar bezitten een opvallende groeikracht. Het is robuuste, sterke
fokkerij.’
Ondanks de indrukwekkende allures van
de eigen familie kreeg Pékin weinig kansen in eigen stal. ‘Hij is zeker interessant
in het kader van ons fokdoel’, vervolgt
Christophe Cannac, terwijl hij verwijst
naar de veelvuldige Falloubloedvoering
onder de tachtig fokkoeien. ‘Om het
bloed wat te vermijden moeten we naar
andere stieren zoeken. Pékin hebben we
maar enkele keren ingezet. De eerste zes
kalveren komen binnenkort ter wereld.’
Het Fallounalatenschap leverde Pékin
naast populariteit een nadeel op. ‘Fallou
loopt nu nog altijd’, begint Jérome Nègre.
‘In die zin begint zijn populariteit tegen
Pékin te werken, want voor een Fallouzoon zijn de kansen meteen beperkt.’
Toch blijven voldoende mogelijkheden
bestaan voor Pékin. ‘In mijn ogen behoort hij samen met Papyrus tot de twee
beste Fallouzonen.’
Welke combinaties het best passen, ligt
voor Jérome Nègre voor de hand. ‘Pékin
past erg goed op koeien met meer skelet
om de conformatie en vleeskwaliteiten te
verbeteren.’ De verantwoordelijke voor
het Blonde d’Aquitainefokprogramma
verwijst naar paringen met dochters van
Grillon, Hibernatus, Oulou, Lautier, Jonaki en Nantuket. Hij verwijst ook naar de
raskenmerken van de stier. ‘Vooral voor
de verbetering van de moedereigenschappen biedt Pékin mogelijkheden.’
Annelies Debergh
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