Fokstierrapport

Originee l en gunstig getest

Timbre

(Laos x Crack)

Nieuwe blonde d’Aq uitainefokstier Timbre excelleert in groei en bespiering
De nieuwe Franse blonde d’Aquitainefokstier Timbre heeft een originele
pedigree en is een correctiestier voor
koeien die te foktypisch zijn.
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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)
bron: ITEB/INRA, Parijs 10/2007
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e lichting nieuwe fokstieren ‘qualités maternelles 2007’ in het blonde d’Aquitaineras zette
niet alleen allrounder Tokapi op het voorplan. Het
nieuwe aanbod is zeer divers en bevat voor elk wat
wils. Zoals Timbre, een stier die groei en bespiering
aan zijn nakomelingen meegeeft.
Timbre werd geboren op het bedrijf van Serge Lafitte
(46) in het Franse Semeacq Blachon. Hij woog bij geboorte 48 kilogram. Op de leeftijd van één jaar was
zijn kruishoogte 141 centimeter. Op 450 dagen woog
de stier 786 kilogram. Gedurende zijn verblijf op het
opfokstation te Casteljaloux realiseerde hij een daggroei van 1,8 kilogram bij een voederconversie van
5,97 kilogram. Timbre kreeg volgens het Franse exterieurrapport een score van 80 punten voor algemeen
voorkomen, een score voorbehouden aan slechts
twee procent van de stieren in het ras. Het rapport
vermeldt vervolgens: 54 punten voor bespiering, 59
voor skeletontwikkeling, 42 voor raskwaliteiten en
46 punten voor functionele kenmerken.
Timbre heeft een originele pedigree: vader is de kistier Laos, moeder Lettre is een dochter van ki-stier
Crack. Om het geheugen op te frissen: 73 puntenstier Laos werd gunstig getest voor de vleesproductie en kreeg de kwalificatie ‘apptitude bouchère’
(AB). De stier werd gefokt door maatschap Lanayre
te Saint Cricq Chalosse (40) in de Landes. Ook vadersvader Eder staat te boek als elitestier met de
kwalificatie AB. Moeder Lettre is slechts een 62 puntenkoe. Maar zij bezit een index IVMAT van 118
punten en een fokwaarde voor melkproductie van
113. Vader van Lettre is de elitestier Crack, die gunstig getest werd voor de fokkerij en de kwalificatie
‘qualités maternelles’ (QM) meekreeg. De bespiering kreeg Timbre dus mee van vaderszijde, de
groeipotentie via de moederlijn.

Geboortegemak versus afkalfgemak
Groot minpunt in de verervingscijfers van Timbre
is de lage fokwaarde voor geboortegemak: 85. Hiermee bezit de stier de zwakste score in het ras. ‘Onbegrijpelijk’, zegt zijn fokker Serge Lafitte. Serge

Lafitte is naast rundveehouder en maiszaadproducent ook al vele jaren nauw
betrokken bij de werking van het opfokstation te Casteljaloux. ‘In het veld stelt
de stier hoegenaamd geen problemen.
De brute verlossingsgegevens van de
proefstierkalveren geven een score 1 en
2 aan voor geboorteverloop. Ik zou daarom iedereen adviseren om de proef op
de som te nemen in het eigen bedrijf.’
Het blonde d’Aquitainefokbedrijf van
Serge Lafitte is gelegen in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques, bekend
om zijn wijnbouw én het droge klimaat.
Het rundvee wordt er daarom veelal in
de zomer ’s nachts opgestald en bijgevoerd met snijmais, soja, mineralen en
grof hooi. Het bedrijf produceert zoals
vele collega-rundveebedrijven in de regio in de eerste plaats ‘broutards’ voor
de Italiaanse vleesmarkt. ‘Het is hier bovendien een eenmansbedrijf’, verduidelijkt de veehouder. ‘De nadruk in de selectie hier ligt daarom op maximale bespiering in mannelijke lijn en zelfkal-

vende dieren in vrouwelijke lijn. Timbre
is een mooie afspiegeling van deze fokkerijfilosofie.’
‘Overgrootmoeder Guernesey was een
dochter van de stier Van, die in tegenstelling tot de theoretische verwachting
toch ruim veel melk gaf’, vervolgt de
spraakzame Lafitte. ‘Om die melkgifte
vast te leggen heb ik haar gepaard met
Crack, die naast melk ook groei in de
dieren fokte. Lettre was het resultaat
van die paring. De koe kreeg echter ook
de verminderde vruchtbaarheid van
Crack mee. Het belette niet dat Lettre
acht kalveren produceerde, evenwel met
een gemiddelde tussenkalftijd van vijftien maanden.’
Lettre was naar zeggen van de fokker te
foktypisch. ‘Om die reden heb ik haar
gepaard met Laos, die bekend was om
zijn bespiering en het grote afkalfgemak
van zijn dochters. De foktechnicus van
Midatest wilde een paring met de stier
Malinois vanwege bespiering in combinatie met geboortegemak. Maar daar

Active, proefstierdochter van Timbre, laat duidelijk vaders verervingspatroon zien

ben ik niet op ingegaan. Ik gokte bovendien op de originaliteit van de pedigree
van Laos. Had ik gelijk of had ik gelijk?‘

Uitgebalanceerd profiel
De ervaring in het veld is dat kalveren
van Timbre tot zes maanden ouderdom
vooral groeien. Daarna en tot op een
leeftijd van achttien maanden zetten ze
bespiering aan. De fokwaarden getuigen
daarvan. Met een fokwaarde van 114
voor de productie van jonge vleesstiertjes is Timbre een aanrader voor fokkersafmesters. Maar ook in vrouwelijke lijn
brengt de stier overtuigend groei (108)
en bespiering (112). De dochters vertonen daarbij veel breedte in de voorhand
en in het bekken. Zij kalven met 100
procent betrouwbaarheid vlot af (121).
Door Midatest wordt geadviseerd om
Timbre te paren met foktypische dochters, zoals dochters van Oulou, Levant,
Leo, Hibernatus of Ringot.
Guy Nantier

