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Onders cheidend in skelet

Tella

(Malicieux x Enjoleur)

Franse limousinfokstier Tella fokt groot en lang
Tella onderscheidt zich door een uitzonderlijke vererving in skeletontwikkeling.
Jean-Marc Cazillac: ‘Met Tella kun je in
één generatie de fokkoeien “uitvouwen”.’
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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, september 2008		
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et fokprogramma van France Limousin Testage
resulteerde dit voorjaar in drie nieuwe interessante fokstieren op de ki-stierenkaart: de Ionescozonen Safara en Sanscrit en Malicieuxzoon Tella.
Tella onderscheidt zich van zijn generatiegenoten
door een uitzonderlijke vererving in skeletontwikkeling, voornamelijk in vrouwelijke lijn.
Jean-Marc Cazillac, foktechnisch verantwoordelijke voor het testprogramma: ‘De vaarskalveren van
Tella groeien hard en zetten hoofdzakelijk in hoogtemaat en lengte aan. Met Tella kun je in één generatie de hoogtemaat van fokkoeien op een bedrijf
“uitvouwen”.’ Uitvouwen? Cazillac: ‘Dit is onze manier om aan te geven dat veehouders met de inzet
van Tella in één generatie enorm in hoogtemaat
bij hun dieren kunnen winnen. En dat soort dieren hebben liefhebbers van keuringen zeer graag
op stal staan.’ Om de gedachte te vestigen geeft de
foktechnicus nog de volgende vergelijking mee:
‘Tella fokt ze zoals Mic Mac. Het zijn keuringskannonen.’
Keerzijde van de medaille is dat Tella slechts een
fokwaarde van 78 punten voor geboortegemak laat
optekenen. De kalveren vallen dus zwaar uit bij de
geboorte. De stier is daarom te reserveren voor
koeien.

à 36 maanden. De tussenkalftijd schommelt rond de 365 dagen.’ Voor de aanwas
van de veestapel gebruikt Geneste drie
dekstieren: een zoon van Otan, een zoon
van Mic Mac en een van Malicieux. ‘De
vaarzen krijgen wel ki, onder andere
met Plaisant, Highlander en Ozeus.’
Gaec des Ribyères telt twee veestapels
op twee locaties, die elk zestig limousinmoeders telt. Het fokbedrijf bezit een
gemiddelde exterieurscore van 98 punten voor bespiering en 105 punten voor
skeletontwikkeling. ‘De productie is uitsluitend gericht op het voortbrengen
van fokstieren’, vertelt Luc Geneste.
‘Dieren die niet in aanmerking komen
als dekstier, worden als broutard voor de
afmesting verkocht. Het fokdoel is gericht op vlotte kalvingen, waarbij de
bekkenmaten onze voornaamste aandachtspunten zijn. Daarna volgen beenwerk en melkproductie.’
‘Tella leek bij geboorte als twee druppels
water op vader Malicieux en moeder
Mignone: groot, veel skelet en weinig
vlees’, vertelt de fokker. Moeder Mignone was een grote koe met een licht gekleurd haarkleed. De Enjoleurdochter
werd vorig jaar afgevoerd na een ongeluk. Mignone heeft een vijftal kalveren

gegeven, waarvan er nu nog drie op het
bedrijf aanwezig zijn, twee halfzussen
en een volle zus van Tella. Mignone
kreeg bij de exterieurbeoordeling 63
punten voor bespiering, 70 punten voor
skelet, 73 punten voor functionele kenmerken en 80 punten voor raskenmerken. De moeder van Tella kreeg een
Iboval-index ISEVR van 105 punten en
een index IVMAT van 112 punten. ‘Zij
was, net als haar moeder Isabelle, een
werkelijk goede en voor haar kalveren
zorgzame moeder met een goede melkproductie. Enig minpunt was dat ze onvoldoende bespiering bezat’, aldus Luc
Geneste.

Compensatieparing
Gaec des Ribyères levert regelmatig jonge stiertjes aan het centrale opfokstation
Pôle de Lanaud. Ook Tella doorliep het
testprogramma te Lanaud. ‘De stier was
van het laatrijpe type, enorm ontwikkeld, maar aan de grove kant in het
beendergestel’, herinnert Cazillac zich.
‘Met vader Malicieux en moedersvader
Enjoleur is hij het resultaat van een paring tussen twee Iboval-stieren. Malicieux gaf groei in zijn nakomelingen, Enjoleur fokte kleine, gemiddeld bespierde

L10 (v. Tella), gekalfd op een leeftijd van twee jaar

kalveren die vlot geboren werden, maar
die groei misten. Tella hebben we aangekocht en als proefstier ingezet, omdat
we de combinatie Malicieux-Enjoleur
niet in onze portfolio hadden. De compensatieparing blijkt anders uit te pakken. De genen van Malicieux hebben in
het verervingspatroon van Tella de bovenhand.’
De vleesproductie van de jonge mannelijke nakomelingen is gewoon goed. ‘Het
karkas is van E-kwaliteit’, aldus de foktechnicus. Met betrekking tot de zoogmoederkwaliteiten fokt Tella vrij klassiek. De dochters worden makkelijk
drachtig (IFER 99) en kalven vlot af (IVEL
105). Jean-Marc Cazillac: ‘Alhoewel hun
kalveren zich correct ontwikkelen en
voldoende groei vertonen, verdient het
wel aanbeveling om bij de paring met
Tella aandacht te hebben voor de melkgift. Met een index Plait van 94 fokwaardepunten presteren de dochters op dit
vlak wat ondergemiddeld. Rekening
houdend met de eveneens negatieve fokwaarde voor geboortegemak lijken dochters van Epson of Neophin mij ideale
partners voor Tella.’
Guy Nantier

Tella fokt ze zoals Mic Mac: keuringskanonnen

Zorgzame moeder en grootmoeder
Tella werd op 16 januari 2002 geboren op het fokbedrijf Gaec des Ribyères te St-Yrieix-la Montagne in
het Franse departement Creuse. Het is gelegen op
het ‘plateau des milles vaches’ op zevenhonderd
meter hoogte, waar alleen veehouderij op basis van
grasproductie als landbouwactiviteit mogelijk is.
Het fokbedrijf wordt gerund in maatschap door Luc
Geneste en diens broer.
‘Het vee loopt hier het jaar rond op de weilanden’,
vertelt Luc Geneste over het management. ‘In de
winter worden ze bijgevoerd met voorgedroogd
gras uit balen. De afkalvingen vinden plaats in het
najaar en het voorjaar, van oktober tot mei, in weidestallen. De dieren kalven een eerste maal af op 30
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