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Totale Tokapi

Tokapi

(Okapi x Haricot)

Allroundproduct met acht ergrond van enkel natuurlijke dekkingen
Met een compleet verervingspatroon en
minder courante bloedvoering behoort de
Tokapizoon tot de nieuwe generatie allroundstieren binnen de blondefokkerij.
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Indextype
Test: fokwaarde uit proefstierperiode
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)
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ls kalf sprong hij er altijd al uit.’ Richard Labatut (36), blondefokker met zeventig fokkoeien in het Zuid-Franse Lombez, klinkt enthousiast wanneer zijn oogappel Tokapi ter sprake komt.
Als eerste fokproduct van maatschap des Sarrades
maakte Okapizoon Tokapi onlangs een beloftevol
debuut in de indexenlijsten van de Franse blondestieren naast andere nieuwkomers Timbre (v. Laos),
Tinko (v. Levant) en Trio (v. Rouky).
Labatut herinnert de geboorte van de Okapizoon
nog als de dag van gisteren. ‘Tokapi was niet het
grootste kalf’, omschrijft hij de eerste levensfase
van de blondestier. ‘Maar ondanks zijn eerder kleine
gestalte was hij toch erg goed ontwikkeld met
een goed evenwicht tussen skelet en vlees in combinatie met erg goede raskwaliteiten. Het was zonder
meer het beste kalf dat dat jaar op ons bedrijf geboren werd.’

over deze laatste, Arcencielzoon Haricot,
steekt Labatut de loftrompet. ‘Het was
een stier met veel kwaliteit op velerlei
vlakken’, haalt de Franse fokker de exterieurscore van 82 punten op volwassen
leeftijd aan. ‘In Casteljaloux haalde hij
een RRJ-topklassificatie binnen. Op ons
bedrijf leverde hij verschillende goede
fokkoeien op.’
Eén van die opmerkelijke fokkoeien is
Odyssee, de moeder van Tokapi, die nog
steeds op het fokbedrijf huist. ‘Ze is een
rastypische koe van het mixte type met
erg goede fokkwaliteiten en een gepaste
bespiering en ontwikkeling’, omschrijft
Richard Labatut haar. De leeftijdsteller
van Odyssee staat op elf jaar. ‘Ik schat
haar momenteel op een levend gewicht
van ongeveer 950 kg.’
Tot nog toe gaf Odyssee zes kalveren met
een gemiddelde tussenkalftijd van 384
dagen, telkens stieren van verschillende
origines. ‘Koeien paren we nooit twee
keer met dezelfde stieren, we vernieuwen graag op het vlak van bloedvoering.’

Haar extreem droge, sterke beenwerk
noemt haar eigenaar en fokker het meest
imponerend. ‘Odyssee is behalve vlot ter
been ook erg mak. Deze koe past erg
goed in een systeem van extensieve veehouderij.’

Compleet verervingsplaatje
Zijn afwijkende bloedvoering noemt ook
Ludovic Izar, verantwoordelijke voor het
blonde d’Aquitainefokprogramma bij Midatest, een belangrijke troef voor de fokkerij. ‘Een afkomst zonder ki-stieren
maakt de bloedvoering van Tokapi op genetisch vlak origineel, zelfs verfrissend
voor het ras. Het is een ideale stier om
opnieuw wat genetische variatie in veestapels te fokken.’
Zijn minder courante achtergrond in
combinatie met zijn verervingsplaatje
maakt een breed gebruik mogelijk. Tokapi staat immers te boek als een complete stier die in vrouwelijke lijn goed
vervangingsvee fokt, maar ook in mannelijke lijn stevig doorfokt. Ludovic

Izar :‘De groei en ontwikkeling van zijn
nakomelingen valt zowel in vrouwelijke
als in mannelijke lijn erg op.’
Aan vrouwelijke kant laat Tokapi een
morfologie en groei zien van 116 punten,
opgesplitst in 115 punten voor groei en
121 punten voor skeletontwikkeling. In
mannelijke lijn scoort de fokstier 111
punten voor groei en 118 punten voor
ontwikkeling. ‘Dergelijke vleesproductiecijfers getuigen van een sterk groeipotentieel bij de nakomelingen met degelijke exterieurkenmerken.’
Voor bespiering scoren de nakomelingen
gemiddeld en ook voor vruchtbaarheid
en afkalfgemak laat Tokapi geen opvallende cijfers zien. ‘Maar de snelle groei
en de hoge score voor skeletontwikkeling zorgen ervoor dat zijn dochters
vroegrijp zijn.’ Izar verwijst hiermee
naar de 109 punten voor dat kenmerk.
‘Met 82 procent gemakkelijke kalvingen
op een leeftijd van twee jaar behoort Tokapi tot de betere stieren getest in Casteljaloux.’
Tokapi staat na zijn testperiode te boek
als leverancier van het mixte fokkerijtype. Zijn dochters zijn lang, fijn en breed
en vertonen een passende spierontwikkeling en een gepast hellend bekken. De
Okapizoon kan op die manier goed werk
leveren op dochters van Fallou, Hibernatus, Iholdy, Landais, Leo of Levant.
Annelies Debergh

Virgule, dochter van de nieuwe allroundvererver Tokapi

Honderd procent natuurlijk
Het vertrek van de jonge Tokapi naar het opfokstation in Casteljaloux ziet fokker Richard Labatut nog
steeds als een bekroning van de jarenlange en erg
zorgvuldige blondefokkerij. Aangezien de spil van
de eigen selectie eveneens in Casteljaloux ligt, is de
cirkel rond. ‘Zekerheid hebben over het uitgangsmateriaal, dat is de kern van onze fokkerijfilosofie’,
illustreert de Franse fokker. Sinds jaar en dag doet
hij beroep op het opfokstation voor de aankoop van
natuurlijk dekkende stieren. ‘We werken altijd al
voor de volle honderd procent met natuurlijk dekkende stieren.’
Het gebruik van natuurlijke dekdienst in de fokkerij
is gericht op maximale drachtpercentages en een zo
kort mogelijke tussenkalftijd, naast het handhaven
van stevige fokkwaliteiten. ‘Alleen door cijfermateriaal van de natuurlijk dekkende stieren op voorhand in kaart te hebben, kunnen we stieren juist
inzetten en onze veestapel nog verder verbeteren.’
Zowel Tokapi’s vader Okapi als grootvader Haricot
zijn de afgelopen jaren voor natuurlijke dekdienst
op het bedrijf ‘des Sarrades’ ingespannen. Vooral
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