Het vaarskalf Uranie de Hubinne is de hoofdprijs van de kerstwedstrijd 2006. Haar fokker Jean-Pol Polet produceert rosévlees met zijn
witblauw fokvee. Op elf à dertien maanden wegen zijn stiertjes 600
kilogram op voet of 420 kilogram geslacht. Een les in groeikracht.

D

e hoofdprijs van de kerstwedstrijd
2006, Uranie de Hubinne, komt uit
het bijzondere fokbedrijf van Jean-Pol
Polet in het Waalse Chaltin. Op het bedrijf ‘de Hubinne’ fokt men al Belgisch
witblauw stamboekvee van grootvader
op vader op zoon. Jaarlijks kalven er
zo’n zeventig moederdieren af. ‘In 20052006 hebben we op 71 kalvingen slechts
twee dieren verloren,’ zegt Jean-Pol Polet (41), duidelijk trots op deze prestatie.
Net zoals zijn voorvaders staat hij honderd procent achter de d’Ochainfokkerijfilosofie waarin functionele kenmerken,
beenwerk en groeikracht vooropstaan.
‘Fokkerij is mijn passie, maar niet mijn
hobby,’ vertelt Polet. ‘Ik moet er in de
eerste plaats geld mee verdienen. Alles
draait toch om het aantal geproduceerde
kilogrammen. Als je bij de selectie op
een groot aantal kenmerken mikt, ga je
weliswaar minder snel vooruit in conformatie, maar het leidt tenminste niet tot
genetische defecten. Selectie is een
kwestie van lange adem. Hoogtemaat in
je veestapel houden bijvoorbeeld, dat
realiseer je niet in één generatie. Daar
gaan meerdere generaties overheen.
Hetzelfde geldt voor vruchtbaarheid,
beenwerk, melkproductie en zoogkwaliteiten. Op bespiering kun je al fokken in
twee à drie generaties.’

Productie van rosévlees
De eerste dekstier die grootvader Polet
in het bedrijf binnenbracht, was Simeon
d’Ochain (v. Japo), die hij bij Achille
Cassart uit Ochain aankocht. Nadien
volgden nog diverse andere dekstieren
uit de fokkerij d’Ochain. ‘Wij hebben
hier altijd met dekstieren gewerkt’, vertelt Jean-Pol. ‘Het aanbod van de ki-centra paste nooit in onze fokkerijopzet
omdat wij de witblauwen nog steeds
melken voor de boterproductie en het
vervaardigen van witte pensen door
onze lokale slager. Verder leveren wij
onze stiertjes op elf à dertien maanden

af voor de productie van rosévlees bij dezelfde slager.’ Rosévlees? Ja, zegt Polet,
die deze vraag niet lijkt te verbazen. ‘Wij
hebben hier in overleg met de slager een
nichemarkt voor rosévlees ontwikkeld.
Bloedrood vlees is niet meer gewild door
zijn klanten, wel lichtroze gekleurd vlees
dat bovendien altijd zeer mals is.’
Iedere twee weken levert Jean-Pol Polet
een meststiertje af van 600 kilo levend,
of 420 kilo karkasgewicht. De stiertjes
worden geheel op basis van volle of afgeroomde koemelk en krachtvoeder afgemest en krijgen geen hooi, maar stro. Tot
op speenleeftijd (acht tot negen maanden) bestaat het krachtvoer uit 15 procent ruw eiwit, tot de slacht is dat 18 procent. Dit rantsoen resulteert van geboorte tot slacht in een dagelijkse groei van
anderhalve kilo per dag.
Over de afgesproken prijs wil de fokker
weinig kwijt en zeker niets gepubliceerd

Jean-Pol Polet: ‘Selectie is een kwestie
van lange adem’
zien. ‘Laten we zeggen dat het bedrag
dat ik ontvang van de slager hoger is dan
wat men normaal gemiddeld krijgt voor
S-gekwalificeerde slachtstiertjes van 18
tot 20 maanden oud.’

Zwaargewichten in stamboom
De vader van hoofdprijs Uranie is de kivererver Empire d’Ochain. Empire, die
langs moederszijde terugvoert naar de
zwaargewichten Istamboul de l’Orgelot
en Agitateur de Somme, werd gefokt
door Leo Cassart uit Ochain. Vanwege
het inteeltrisico bij inzet op het eigen
bedrijf werd hij op de leeftijd van tien
maanden verkocht aan Polet. Het stiertje woog toen 434 kilogram. Toen hij
tweeëneenhalf jaar was, had Empire op
het fokbedrijf te Chaltin al 25 nakome-

lingen voortgebracht. Empire woog met
35 maanden 1140 kilogram en had een
schofthoogtemaat van 149 cm (+9). De
stier kreeg een totaalscore voor exterieur van 89 punten. Moeder van Empire
is Balise d’Ochain. Balise is een ‘matrone’
van 850-900 kilogram die voor het eerst
afkalfde op 23 maanden. Tot op heden
heeft Balise elk jaar een kalf gegeven.
Moeder van Balise is Eruption d’Ochain
die in haar stamboom terug te leiden is
op de 91 puntenkoe Ydiote d’Ochain.
Langs vaderzijde van Empire vinden we
zwaargewicht Implant de Beauffaux
(1280 kilogram) terug. Implant (v. Réputé
de My) werd gefokt op het zoogkoeienbedrijf van Jean Mailleux uit Saint-Denis.
Ook deze stier komt voort uit ‘gewichtige’ verervers met respectievelijk Réputé
de My, Opium de Chocquenée en Calcium de Beauffaux, die alle drie meer dan
1300 kilogram op de weegschaal lieten
noteren. Implant werd, na veel omzwervingen op verschillende fokbedrijven,
op vijfjarige leeftijd door KI Fabroca aangekocht. Sperma-afname bleek echter
onmogelijk zodat hij als dekstier werd
ingezet op het ouderlijke bedrijf te
Ochain.
Moeder van Uranie is Sardine de Hubinne. Sardine (v. Epouvantail d’Ochain) is

met haar vijf jaar nog een jonge fokkoe
van het bedrijf. Uranie is haar tweede
kalf. Grootmoeder Moulette du Pré Mondain is afkomstig van het eerste bedrijf
van Jean-Pol Polet dat hij later samenvoegde met het door hem overgenomen
ouderlijke bedrijf. In de zevende generatie vinden we Gaillarde de Hubinne
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Les in gr oeikracht

weer. ‘Gaillarde woog 950 kilogram en
was in de jaren zeventig onverslaanbaar
op de provinciale keuringen van Ciney,’
vertelt Polet.

Uranie de Hubinne
Uranie is opgegroeid met afgeroomde
koemelk aan de speenemmer. De vaars
meet op zeven maanden ouderdom 110
cm. Het is een groot vaarskalf dat goed
en droog beenwerk, een beste ruglijn,
een mooie ribronding en een correcte
breedte heeft. Uranie is voorzien van
een fijne huid.
Met Uranie krijgt de winnaar van de
kerstwedstrijd niet alleen een andere
dan gangbare bloedvoering in de stal,
maar tevens een typisch voorbeeld van
de fokkerijfilosofie van KI Fabroca, waarin functionele kenmerken als levenskracht, drinkvermogen, beenwerk en
groeikracht voorop staan.
Guy Nantier

Uit deze groep nakomelingen van Empire
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