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Oulouzoon Anis met vlot geboorte- en afkalfgemak breed inzetbaar

Allround fokkende Anis
Zijn vader Oulou is de afgelopen tijd een van de meestgebruikte
blondestieren uit het ki-circuit in Frankrijk. Met een vlot afkalfgemak, goede cijfers voor bespiering en sterke fokkwaliteiten bij de
dochters beschikt zijn zoon Anis over tal van mogelijkheden.
tekst Annelies Debergh

H

ij is een van de eerste stieren die het
bedrijf van de familie Verhaegen uit
het Franse Dienville aan de ki-organisatie Midatest heeft geleverd, Oulouzoon
Anis. Wie de familie ernaar vraagt, krijgt
twee enthousiaste blondefokkers aan het
woord. Vooral Daniel praat voortvarend
als het over het fokkerij gaat en hun recente ki-succes Anis.
Ongeveer 120 raszuivere blonde d’Aquitainemoederdieren telt de fokkerij van
vader Daniel en zoon Yannick Verhaegen. Gemiddeld zo’n 80 à 90 moeders
worden altijd met ki-partners gepaard,
het overige deel met natuurlijk dekkende partners.
‘We werken al langer met een hoofdaandeel ki-stieren’, stelt Daniel. En dat be-

valt hem goed. ‘Het is erg belangrijk om
de genetische kwaliteit van de veestapel
hoog te houden. In genetische selectie is
het altijd al zo geweest dat je oogst wat je
zaait. Investeren in genetica rendeert.
Door ki-stieren te gebruiken, kunnen we
ook gerichter fokken.’

Gelijkenis in breed bekken
Door het uitvoerig gebruik van aangekochte genetica kreeg ki-telg Oulou uitgebreid kansen. Anis is een product van
de Loulouzoon. Zijn moeder is Netdochter Silène, die nog steeds op het bedrijf
aanwezig is. Verhaegen: ‘Als het goed is,
zou ze nu ongeveer weer drachtig moeten zijn. Silène is een erg goede fokkoe.’
Tot nog toe gaf Silène vooral mannelijke

Een typische dochter van Anis
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kalveren. Gelijkenissen met zijn moeder
treft Verhaegen op het niveau van de
bekkenvererving aan. ‘Silène heeft een
opvallend breed bekken en dat zie je ook
bij Anis terug. Zijn kalveren worden vlot
geboren, maar zijn dochters kunnen later zelf ook weer goed afkalven.’
Ludovic Izard, productmanager van het
blonde d’Aquitaineras bij de Franse kiorganisatie Midatest, kent de familie van
Anis door en door en doet het paringsadvies op het bedrijf Verhaegen. ‘Zijn moeder is een typische koe van het mixte
type. Ze heeft een goed ontwikkelde
vleesmassa en combineert dat met veel
finesse en goede zoogeigenschappen.’
De mix van eigenschappen is net als bij
zijn moeder ook in de vererving van Oulouzoon Anis terug te vinden. ‘Anis kan
erg breed ingezet worden. Hij past zowel
op fokkerijdieren als op echte vleeskoeien. Hij kan voor beide typen dieren wel
een bijdrage leveren.’

Opvallend vlotte geboorten
Een voordeel bij het gebruik van Anis is
zijn opvallende score voor geboortegemak van 110. ‘Daardoor kunnen veehouders Anis ook op vaarzen gebruiken en

dus breed inzetten.’ Op basis van zijn hoge score
voor geboortegemak verwacht Ludovic Izard een
breed gebruik van Anis. Hij voorspelt dat Anis dit
jaar eindigt in de top van meestgebruikte stieren.
Daarmee zou de stier in de voetsporen van vader
Oulou treden, die eveneens tot de beter gebruikte
ki-stieren behoort.
‘Opvallend is dat ondanks de lichte geboorten de
vaarzen later ook zelf weer goed afkalven’, zegt
Izard nog. ‘Dat de dochters later zelf ook weer vlot
afkalven, is doorgaans niet het geval met pinkenstieren. Maar de Anisdochters worden stuk voor
stuk gekenmerkt door een breed en goed ontwikkeld bekken. Dat is een echte troef voor een stier.’
De vrouwelijke nakomelingen op het teststation tonen een groei van 98 en een bespiering van 112.
Voor skeletontwikkeling scoren de nakomelingen
een lagere score van 89. Het vlot kalven van de
dochters levert een opvallend hoge score voor afkalfgemak van 118. De fokkwaliteiten van de dochters op het testbedrijf liggen in het algemeen hoog
met een score voor vruchtbaarheid van 102 en een
fokwaarde melkproductie van 106. Ludovic Izard:
‘De goede zoogeigenschappen zijn ook bij de moeder terug te vinden.’
Aan mannelijke kant is op het teststation een totaalindex van 106 voor vleesproductie geregistreerd
met uitschieters voor groei (106), bespiering (105)
en karkasgewicht (106). Opvallend is ook de hoge
score voor vetbedekking (122). ‘Van Anis kan gesteld worden dat hij erg compleet fokt’, gaat Ludovic Izard verder. ‘Als stier van het mixte type kan hij
op allerhande bloedlijnen wat toevoegen en dus op
tal van dieren worden gebruikt.’

Ingezet in eigen stal
Met zijn complete verervingspakket sluit Oulouzoon Anis goed aan bij het fokdoel dat op zijn thuisbasis geldt. ‘Op koeien van het foktype zetten we al
sneller stieren met meer vlees in en op de echte
vleesrijke dieren komen stieren met meer groei en
lengte. Zo wisselen we continu tussen het vleestype
en het fokkerijtype om uiteindelijk een uniform
dier te krijgen.’
Daniel geeft aan dat Anis in hun fokkerij ook uitgebreid kansen kreeg. ‘We hebben Anis vooral op pinken ingezet. Het vlotte geboortegemak in combinatie met de goede score voor afkalfgemak bij de
dochters past ons goed.’
Zoals gebruikelijk met jonge stieren ten huize Verhaegen is Anis eerst beperkt ingezet. Zo zijn het afgelopen jaar een twintigtal moederdieren met de
nieuwe ki-stier gepaard. ‘Nieuwe stieren zetten we
het eerste jaar altijd wat beperkter in, zodat we
kunnen zien wat de resultaten zijn in de fokkerij’,
legt Daniel uit. ‘We willen graag eerst zekerheid
voordat een stier echt breed wordt ingezet.’
Inmiddels zijn vier kalveren van Anis geboren: drie
stierkalveren en een eerste vaarskalf. Met name
over dat laatste kalf klinkt de fokker enthousiast.
‘We hopen dat eerste vaarsje van Anis in het najaar
naar de blondeshow in Clermont-Ferrand mee te
nemen.’ l
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geboortegemak(test)
Fokkerij-indexen
totaalindex
morphologie/groei
– groei
– bespiering
– skeletontwikkeling
vruchtbaarheid
afkalfgemak
zoogkwaliteit
Vleesproductie-indexen
totaalindex
groei
bespiering
ontwikkeling
karkasgewicht
slachtrendement
conformatie
vetbedekking
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NakomelingenonderzoekIBOVAL
ISEVR
103
– groei
98
– bespiering
102
– skeletontwikkeling
92
IVMAT	
—

Legenda
test: fokwaarde uit inzet als proefstier
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 april 2012
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