F O K S T I E R R A P P O RT

Blonde d’Aquitainevererver Cabrel met outcrossbloedvoering rijmt sterke
moedereigenschappen met goede vleesproductiecijfers

Cabrel toont kwaliteit
Door zijn afwijkende pedigree is Torontozoon Cabrel breed inzetbaar in het blonde d’Aquitaineras. De blondestier laat zich
opmerken door sterke scores voor slachteigenschappen. Zijn
vrouwelijke nafok is melkrijk en sterk in moedereigenschappen.
tekst Annelies Debergh

F

okkers van het blonde d’Aquitaineras zagen met de start van 2013 drie nieuwe stieren debuteren met fokwaarden. Het drietal
Berlioz (v. Théodule), Bivouac (v. Oulou) en Cabrel (v. Toronto) staat voor heel verschillende
verervingspatronen. Zijn afwijkende pedigree
met minder bekende bloedvoering zet Cabrel,
de jongste telg van het drietal, voorlopig in de
schijnwerpers, hoewel de stier nog maar aan
het prille begin staat van zijn fokperiode.
Cabrel is uitgegroeid tot een van de populairste blonde d’Aquitainestieren van het moment. En dat ligt aan meerdere factoren, zo
stelt Ludovic Izard, fokkerijspecialist bij Midatest. ‘Met achtereenvolgens de stieren
Toronto en Ramo in zijn pedigree beschikt
Cabrel over een vreemde origine en is hij dus
breed inzetbaar.’

Outcross pedigree

Cabreldochter 6703 van de familie Rey uit het Franse Laverdens
Cabreldochter Epaulette van maatschap Airoldi uit het Franse Marsin

26

Wie dieper graaft in de achtergrond van Cabrel, kan zien dat de bloedvoering niet helemaal vreemd is en er nog wel bekend bloed
onder zijn voorouders schuilt. Vader Toronto
stamt immers af van de gerenommeerde
blonde d’Aquitainefokkoe Azalée. Zij is ook de
moeder van de bekende blondefokstier Jirens.
Van de Fanfanzoon zijn destijds weinig nakomelingen geboren door het vroegtijdig verlies
van de stier.
De eigengefokte Toronto, via Lulu een halfbroer van Jirens, kreeg vanwege zijn interessante bloedvoering uitgebreid kansen bij Jérôme Teulier in Quercy te Tarn-et-Garonne
(VeeteeltVlees, oktober 2009). Het is ook de
plek waar op 24 februari 2007 de stier Cabrel
werd geboren, een zoon van Toronto uit Ramodochter Iperiale.
‘Maatschap Teulier is een van de bekendere
blondefokbedrijven in Frankrijk en is ook
steevast op de grotere keuringen aanwezig.’
Ludovic Izard brengt meteen ook de laatste
editie van de Salon International de l’Agriculture in Parijs in herinnering. ‘De fokkerij
van Teulier was daar vertegenwoordigd door
de fokkoe Vaincqeur, via Toronto een halfzus
van Cabrel.’
Zoals Izard aanhaalt, is de outcross pedigree
een belangrijke, maar lang niet de enige reden waarom Cabrel goed in de markt ligt. De
stier beschikt over een flinke dosis vreemd
bloed en ook over een compleet pakket aan
opfokkwaliteiten. ‘De stier heeft een compleet verervingspatroon en is daardoor breed
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inzetbaar. Hij heeft geen fouten en fokt erg complete
dieren met veel lengte en een goede achterhand.’
Ludovic Izard wijst op de mannelijke nakomeling op
het teststation. ‘De nakomelingen zijn zeer compleet
in morfologie, tonen een goede spierontwikkeling en
een fraai skelet. De cijfers bevestigen dat inmiddels.’
Cabrel vertoont geen uitschieters voor vleesproductiekenmerken. Voor groei scoort de stier 99, terwijl
bespiering en ontwikkeling fokwaarden van achtereenvolgens 105 en 104 opleveren. Met 107 voor
slachtrendement en 112 conformatie noteert de
Torontozoon eveneens fraaie kengetallen bij de
slacht. ‘De stier is heel compleet en fokt ook erg gelijkmatig.’

Veel melk voor de dochters
Bij de zoogeigenschappen van de moeders klinkt
Ludovic Izard eveneens positief. ‘De Cabreldochters
produceren veel melk en kalven zelf ook vlot af. Fokkers die de stier al hebben ingezet, zijn positief over
de nafok.’
Dat de Torontozoon in moedereigenschappen uitblinkt, valt ook aan de fokwaarden te zien. Voor afkalfgemak van de dochters scoort de stier 111 en voor
het kenmerk zoogkwaliteit haalt Cabrel een score
van 105. Voor vruchtbaarheid van de dochters haalt
de stier eveneens een positieve score van 101.
Terwijl de dochters wat betreft groei en bespiering
respectievelijk gemiddelde fokwaarden van 100 en
101 scoren, ligt de skeletontwikkeling met 108 op een
hoog niveau. Datzelfde niveau haalt de stier ook
voor melkgift bij de dochters (108), een pluspunt,
aldus Izard. ‘Cabrel past vooral op bedrijven die zoeken naar een goed afkalfgemak bij de dochters en
daarbij ook goede zoogeigenschappen nastreven.
Voor fokkers die op zoek zijn naar een hoge melkgift bij de dochters, is Cabrel een goede partner.’
Ludovic Izard omschrijft Cabrel tot slot nog als een
stier die daarenboven typische raskwaliteiten vererft. Zijn totaalindex voor moedereigenschappen
komt op een score van 109. ‘Zijn zonen en dochters
hebben een mooie tarwekleur en tonen ook heel
veel finesse.’

Veelzijdig inzetbaar
Met name de vreemde origine maakt van Cabrel een
mogelijke partner voor tal van blonde d’Aquitainefokkoeien. Met een score van 93 voor afkalfgemak
is de Torontozoon duidelijk niet te gebruiken op
pinken of dieren met een te smal bekken. ‘Maar zijn
vreemde bloedvoering in combinatie met zijn goede zoogeigenschappen maken van de stier een
passende partner voor veel fokkoeien’, vertelt Bruno Lamaix, commercieel verantwoordelijke bij
Midatest.
‘Cabrel is een typische stier van het mixte type’,
stelt Lamaix. De nakomelingen bezitten goede moedereigenschappen en zijn ook sterk in vleesproductiekenmerken. Het paringsadvies is breed. ‘Door de
combinatie van vreemd bloed met een verbetering
in opfokeigenschappen past de stier met name
op dochters van bijvoorbeeld Leo, Oulou, Urdos, Tilbury en Tokapi.’ l
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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 04-2013
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