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

Limousinstier Caméos fokt zoals iedere fokker het droomt: boordevol
moederkwaliteiten en met bespiering

Genen met klasse
Slechts twee limousinstieren doorstonden met gunstig gevolg
het selectieschema van het Franse stamboek. Caméos is er één
van. De stier mag niet ontbreken op het inseminatielĳstje 2014.
tekst Guy Nantier

D

e spoeling was vorig jaar dun in het
limousinras. Van de twaalf stieren
die France Limousin Testage in proef
zette, mochten – na controle van de
afstammelingen op de vleesproductiegeschiktheid – zes stieren doorstromen
naar de volgende fase, de prestatietoets
voor de productie van vervangingsvee.
Slechts twee stieren haalden finaal de
eindmeet: Caméos (v. Remix) en Châtelain (v. On-Dit).
Caméos RRE M steekt wel met kop en
schouders boven zĳn generatiegenoot
uit vanwege zĳn hoge totaalindex voor
vleesproductie (IAB 116) en voor fokkwaliteiten (IQM 117).

De scores in detail
In de vleesproductie met jonge stieren
laat Caméos sterke scores optekenen, zowel voor bespiering (DMjbs 120) als voor
functionele kenmerken (AFjbs 120). De
mannelĳke nakomelingen doen het wel
iets minder goed dan het gemiddelde
voor ontwikkeling (DSjbs 95), maar het
cĳfer ligt nog in het gemiddelde. De
fokwaarde karkasgewicht (PCARjbs) is
met 110 indexpunten niet onaardig. De
vetbedekking van het karkas (GRAS
jbs 89) duidt op een minimale vetaanzet. Met een karkasrendement RDTjbs
van 105 fokwaardepunten is een mooi
uitsnĳdingspercentage eveneens verzekerd.
Ook qua verervingsprofiel voor fokkenmerken scoort Caméos over de hele lĳn
positief: groei 112, bespiering 117, skeletontwikkeling 101, beenwerk 106 en
rastype 105.
De dochters scoren voor vruchtbaarheid
gemiddeld (IFERqms 97) en kalven vlot
af (IVElqms 107). De melkproductie van
de dochters is zeer behoorlĳk (PLait 116).
Op exterieurvlak ogen de dochters van
Caméos fraai en harmonisch gebouwd.
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In detail is de hoogtemaat van de nakomelingen wat aan de krappe kant en het
beenwerk is correct. De lengte van de
dieren is gemiddeld met een mooi breed
en gemiddeld lang bekken. Schouderopleg, rug en lenden zĳn breed en mooi
bespierd. Lengte, breedte en ronding in
de broek zĳn uitmuntend.
De nazaten bezitten bovendien mooie
rastypische kenmerken met een roodbruin haarkleed en lichtere kringen
rond de ogen en de neusspiegel.

Afkomstig van landbouwschool
Remix, de vader van Caméos, was een
goede allrounder. De stier staat te boek
met een IAB van 106 indexpunten en een
IQM van 114 punten uit de proefstierperiode. In zĳn fokperiode (gegevens IBOVAL) realiseert de stier een niet onaardi-

ge speenindex (ISEVR) van 109 punten.
De mannelĳke nakomelingen aan de
slachthaak leveren hun vader een index
IAB op van 113 punten, de dochters leveren een index fokkwaliteiten (IVMAT)
van 119 punten.
Moeder Velseuse bezit een koe-index ISU
van 122 punten en behoort hiermee tot
de top 5 procent van het ras. Op onderdelen scoort de koe een speenindex ISEVR van 118 punten en een index fokkwaliteiten IVMAT van eveneens 118 punten.
Velseuse maakt deel uit van de veestapel
van de middelbare landbouwschool van
Perigueux in het noorden van het departement Dordogne.
De landbouwschool ‘Domaine des Chaulnes’ houdt zo’n 75 moederdieren aan
van het type mixte-vlees op 125 hectare
landbouwgrond, waarvan negentig procent graas- en maaiweiden is. De school
beperkt de praktĳkactiviteiten tot de
productie van fokvee. De stieren alsook
de dieren die niet in aanmerking komen
als vervangingsvee worden verkocht
voor de afmest.
‘De focus in de selectie ligt in de eerste
plaats op de moederkwaliteiten afkalfgemak en melkproductie,’ geeft hoofd

Een proefstierdochter van Cameos bĳ earl. Eric Cruveilher (87)
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exploitatie Eric Botiveau aan, ’vervolgens op groei
tot speenleeftĳd en op de derde plaats pas op bespiering.’
Velseuse kreeg op 30 maanden ouderdom van de
stamboekinspecteur 70 punten voor bespiering, 72
punten voor skeletontwikkeling, 83 punten voor
raskenmerken en 60 punten voor functionaliteit.
‘Velseuse bezit de stamboekkwalificatie RR en is
met haar hoge koe-index ISU de tweede beste moeder op ons bedrĳf’, vat Botiveau samen. ‘Zĳ is nu in
haar tiende levensjaar en heeft ons reeds zes kalveren gegeven.’ De exploitatieverantwoordelĳke omschrĳft de koe als gemiddeld in hoogtemaat maar
lang, met een breed bekken en bespierd. ‘Zelfs op
tienjarige leeftĳd is de bespiering opvallend.’
Uit de paring van moeder Velseuse met de ki-stier
Urville werd in 2011 een ander stierkalf geboren
dat de RJ-kwalificatie kreeg en op de veiling van het
opfokstation van Lanaud in maart 2014 zal worden
aangeboden. Recent werd Velseuse gepaard met
Neufzoon Bel Orient voor embryowinning. Het leverde zeven embryo’s op.
De moeder van Velseuse is Epsondochter Risette.
Eric Botiveau: ‘Risette bezat eveneens de stamboekkwalificatie RR. Voordat ze verkaste naar een ander
fokbedrĳf, had ze ons al zeven kalveren geschonken
waarvan er hier nu nog vier fokactief zĳn. Ook de
grootmoeder van Velseuse, Odette, heeft hier een
lange fokcarrière gemaakt.’

Gewoon goed wordt excellent
Caméos was het eerste kalf van Velseuse. De paring
als vaars met Remix was niet gericht op het verbeteren of bestendigen van bepaalde kenmerken. ‘Puur
toeval,’ vertelt de exploitatieverantwoordelĳke. ‘Remix stond te boek stond als vaarzenstier. Wĳ nemen hier geen enkel risico met vaarzen.’
Het stierkalf werd zonder hulp op de weide in september geboren, zo blĳkt uit het verdere relaas van
Botiveau. Caméos was geen bĳzonder kalf, gewoon
goed in het gemiddelde. Op acht maanden oud werd
het stierkalf toch door France Limousin Testage toegelaten tot het selectieschema. De stier doorliep
met gunstig gevolg de eigenprestatietoets te Naves.
In 2012 kreeg de stier het predicaat ‘gunstig getest
voor de vleesproductie’, eind 2013 volgde de kwalificatie voor fokkwaliteiten.
Sindsdien confirmeert de stier zĳn cĳfers op de
proefstations ook in het brede veld (IBOVAL). Zĳn
nakomelingen laten een mooie speenindex CRsev
optekenen van 110 punten. De bespiering is met
een index DMsev van 127 fokwaardepunten gewoon
excellent. Ook in ontwikkeling (DSsev 92) bevestigt
de stier, zĳ het wel in minder gunstige zin. Het levert Caméos alvast een niet onaardig totaal op voor
morfologie en groei op speenleeftĳd voor de fokperiode (ISEVR) van 121 punten.
De IBOVAL moederkwaliteiten IVMAT moeten nog
wel hun definitieve bevestiging krĳgen in het brede
veld maar daar is zĳn fokker niet bang voor gezien
de moederlĳn van Caméos. ‘Caméos staat garant
voor moederkwaliteiten in combinatie met bespiering’, besluit Botiveau fier over zĳn pupil. l
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Fokkerĳ-indexen
QMS
totaalindex
117
morfologie/groei (IMOCRQMS)118
– groei (CR QMS)
112
– bespiering (DMQMS)
117
– skeletontwikkeling (DSQMS) 101
– beenwerk (AF QMS)
106
– rastype (QR QMS)
105
vruchtbaarheid (IFERQMS)
97
afkalfgemak (IVELQMS)
107
melkproductie (PLAITQMS)
116
Vleesproductie-indexen
totaalindex
groei (CRJBS)
bespiering (DMJBS)
ontwikkeling (DSJBS)
karkasgewicht (PCARJBS)
karkasconformatie (CONFJBS)
slachtrendement (RDTJBS)
vetbedekking (GRASJBS)

Risette RR
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JBS
116
108
120
95
110
120
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89

IBOVAL
morfologie en groei (ISEVR)
121
– groei (CRSEV)
110
– bespiering (DMSEV)
127
– ontwikkeling (DSSEV)
92
zoogkwaliteiten (IVMAT) lopende

Legenda
test: fokwaarde uit proefperiode
QMS: fokkerĳ-index (basis: prestaties op het selectiestation van vrouwelĳke
nakomelingen uit proefperiode)
JBS: vleesproductie-index (basis: prestaties op het selectiestation van mannelĳke nakomelingen uit proefperiode)
IBOVAL: fokwaarden op basis van prestaties in het veld van nakomelingenonderzoek uit fokperiode
Bron: ITEB/INRA, Parĳs, februari 2014
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