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بالنسبة للذين يتخوفون من فقدان الكثري من األنواع عند تحسني الحجم
والوزن ،فإن «فابروكا» قد وجدت العالج واملقومات املثالية  :مع «كُرونا»
و»مايون» ،وهام ثورين حقيقيني كثريي اللحم ،منحدرين من أكرث األبقار
عافية ،ومن بني أفضل نسول اللحم ومن سالالت أمومية استثنائية .إذ من شأن
هذا أن يقنع حتى منتقدي «فابروفا»...
قبل بضعة سنوات من األن ،بدأنا نالحظ تراجعا فيام يخص املساهمة الوراثية
للثريان الفرنسية ذات العضالت املزدوجة .كام تزايد عدد منتجي اللحوم األكرث
كفاءة يف استكشاف هذه الطريقة يف االنتقاء ...وعربوا عن ارتياحهم .بالنسبة
لهم ،فإن «فابروكا» قد عرثت عىل جوهرة نادرة ،وعىل األرجح أفضل ساللة
ثريان نقية أجنبية موجودة لتتناسل مع إناث «بلون بلو بيلج» »:فورتيش».
وننتظر العجول األوىل يف شهر سبتمرب/أيلول ...بفارغ الصرب وكثري من التفاؤل.
بالنسبة للذين يتخوفون من فقدان الكثري من األنواع عند تحسني الحجم
والوزن ،فإن «فابروكا» قد وجدت العالج واملقومات املثالية  :مع «كُرونا»
و»مايون» ،وهام ثورين حقيقيني كثريي اللحم ،منحدرين من أكرث األبقار
عافية ،ومن بني أفضل نسول اللحم ومن سالالت أمومية استثنائية .إذ من شأن
هذا أن يقنع حتى منتقدي «فابروكا»...

الطريق مفتوح أمامكم ،اركبوا القطار قبل أن يفوت األوان ! نتمنى لكم
رحلة ممتعة !
باسم فريق «فابروكا»
بونوا

منذ ثالث سنوات ،أظهرت جميع ثريان «فابروكا» املدرجة
يف الدليل عىل أنها خالية من العيوب الوراثية السبعة
.املعروفة

قطيع املستقبل
راجت شائعات يف السنتني األخريتني عن ارتفاع أسعار اللحوم ،ولسوء الحظ
مل يكتب لها أن تتحقق عىل أرض الواقع .وأخريا ارتفعت األسعار ،فقد كانت
الظروف أكرث من مواتية إذا أخذنا بعني االعتبار ارتفاع تكاليف االنتاج .لكن
هل ستصمد األسعار؟ من املحتمل أن تصمد ،نظرا النخفاض عدد الحيوانات
وارتفاع الطلب العاملي .هل سيستمر هذا االرتفاع؟ ال أظن ذلك ،نظرا لألزمة
اإلقتصادية ومنافسة الخنازير والدواجن املنخفظة األسعار وتراجع االستهالك
املحيل .هل مازال الثور ذو العضالت املزدوجة يحافظ عىل مكانته؟ أود أن
أصدق ذلك ،لكن ليس أي ثور! هل سيتمكن «بلون بلو بيلج» من النجاة؟
رمبا ،لدى املربيني الذين كان لديهم مسار عمل مبني عىل معدل زيادة يومي
وعىل قابلية تأقلم إذا كانوا يتحكمون بشكل تام يف التناسل الداخيل .هل
سيبقى «بلون بلو بيلج» الساللة األكرث نجاحا؟ رمبا ،لكنني أشك يف ذلك ،نظرا
لرسعة منو بعض الثريان الهجينة ذات العضالت املزدوجة.
ميكننا أن نناقش هذه األسئلة لساعات...لكن هناك يشء واحد مؤكد ,أال
وهوالتوفر عىل مخطط انتقاء جيد وتوجيهه إىل حيوان منوذج ذو مردودية
عالية .من وجهة النظر هذه ,لدى فابروكا نعرف بالضبط ماذا نريد :حيوان
ذو عضالت مزدوجة ،لكن ليس بشكل مفرط لتجنب فقدان معدل الزيادة
اليومية ،ومشاكل الرتبية أو لحم جاف أكرث من الالزم .حيوان طويل لتحقيق
حد أقىص من الوزن ورشائح اللحم املحبوبة .و ُمقَدم صدر كبري ألنه يلزمنا
كيلوغرامات إضافية ولحم مفروم غري ُمكَلف .حيوان رشيق للحفاظ عىل
الطراوة واملردودية عند الذبح .حيوان خصب ومتامسك عىل مستوى القوائم
ألنها أساس كل يشء .حيوان غري مبالغ يف تناسله الداخيل ألن االفراط يف
التناسل الداخيل يعني بداية النهاية.
وملساعدتكم عىل إيجاد هذا التوازن الدقيق ،أعتقد أنني أستطيع أن أقول أن
دليل «فابروكا» متكامال أكرث من أي وقت مىض .يف الواقع ،عرفت «فابروكا»
أوال بفضل ثريانها «بلون بلو بيلج» التي تتميز بحجمها الضخم وبقدرتها عىل
التأقلم والتكيف وأصلها املجهول .لقد أصبحت هذه الفلسفة ،أكرث من أي
وقت مىض ،أوىل أولويتنا وهو ما يطالب به السوق .فبعد سالالت «دافيد»
و»أومبري» و»جاكبوت» و»ديناميت» ،دخلت «فابروكا» مرة ثانية بـ»باس
بارتو» و»أوبليجون» اللذين أكدا عىل أنهام أبوين رائعني .بالنسبة لسنة ،2014
ننتظر الكثري أيضا من «فوكليز» أو «فاروق» ،مرة أخرى أصلني متأقلمني
مختلفني نوعا ما!
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كانتونا  :األفضل يف بوا رميون!

جرعات حمراء
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THE BBB
OF THE
! FUTUR

F. SEXED SPERM
AVAILABLE

كانتونا (بوهيغاغ كانتونا إ.ت(

)ولد وتم رشاؤه من ديفيد بريسون ،مقاطعة ليش بإيرلندا(
السائل املنويIE221157380755 / 15376 :
سنوات 3و 6أشهر 1345 ،كلغ 1,58 ،مرت ((15+
التنقيط الخطي  :العالمة النهائية 90,4
ولد بتاريخ 2008/09/15 :
Repute ET de My

Gageuse 8067 Beauffaux

Istamboul de l’Orgelot

Eruption d’Ochain
Baron du Bois Bauloye
Manie 6956 Baty Eprave

As de Trefle du Vanova

Castlecuff Quenelle

Implant 8315
Beauffaux
Balise d’Ochain
Blak 5075 Baty Eprave

Boherard urelia ET

T
Y
P
E

Empire
d’Ochain
Boherard
Alison
100 / 86,8 / 85,6
93 / 80 / 88

مثل جميع الثريان املستخدمة عىل نطاق واسع« ،كانتونا» لديه
مؤيديه ومنتقديه .يعترب «كانتونا» الذي تم استخدامه بشكل
مكثف منذ البداية يف مزرعة «بوا رميون» ،التي يرأسها بونوا كاسار،
أفضل ثور عىل اإلطالق .ويقوم بعمل رائع عىل جميع املستويات:
منو رسيع ،وطول استثنايئ ،وتطور عىل مستوى الهيكل العظمي،
وحيوية ،وسهولة ورشاقة ،ولحوم ذات نوعية جيدة ...وقد بيعت
تقريبا جميع عجوله للتناسل.
اليوم ،تلد ِعجالت «كانتونا» وتُثبت عىل أنها أمهات رائعات :إذ
تتميز بغريزة أمومية ممتازة ،وقدرة إرضاع ،وعجول ذات جودة
وأكرب حجام من الصنف األول من األبقار البالغة التي ترتاوح
أعامرها ما بني  24و  30شهرا! أما املزارعون الذين خابت آمالهم
فهم غالبا من كانوا ينتظرون املعجزات من ثور ضخم ويتمنون أن
يعوضو خالل جيل واحد ،سنوات من االنتقاء املوجه حرصيا إىل
اللحوم.
غري أنه يجب توخي الحذر من التناسل الداخيل عىل ساللة «بارون»
و»بريلو» ،ألنكم من املمكن أن تحصلوا عىل حيوان قليل اللحم!
ولتقويم الحيوانات قليلة اللحم الناتجة عن تناسل داخيل ،اختاروا
باألحرى «داندي» ،أو «كَولو» أو «كانيور» ،أو أفضل من كل هذا...
ثرياننا الفرنسية!

Cantona’s daughters

Cantona’s sons
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داندي  :الحجم ...هائل!

جرعات صمغية
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أكرب ثور يف الساللة!
»داندي» (بريناند داندي(

)ولد وتم رشاؤه من ج.س وولكر ،بكليثريو – إنجلرتا(
السائل املنوي UK1812640300526 / 765733 :

) 22شهرا 946 ،كلغ 1,50 ،مرت ((20+

التنقيط الخطي  :العالمة النهائية 86,8
ولد بتاريخ 2008/07/07
Repute ET de My
Gageuse 8067 Beauff.

Istamboul de l’Orgelot
Eruption d’Ochain

Implant 8315 Beauffaux

Balise d’Ochain

Adequat de Somme
Joconde de l’Orgelot

Elite de l’Orgelot

Pedro de Hodoumont
Bringlee Kitty

Bringlee Nestor

Empire
d’Ochain

يبلغ وزن أبويه معا طنني ونصف الطن! ويبلغ حجمهام معا  28+سنتمرت!
و»داندي» وحده يزن طنا واحدا دون بدل أي مجهود يف عامه الثاين .ومبا أنه
الثور األضخم ضمن ساللته ،فإنه يعترب الحل النهايئ ضمن «بلون بلو بيلج»
ليضيف بعض الحجم إىل الحيوانات قليلة اللحم .وبالرغم من جلده الدقيق،
وأضالعه الدائرية ،وظهره املتني ،فهذا العمالق ال يعترب األكرث انتاجا للحوم وال
األكرب حجام ،إال أن عجوله ترث شكله! لسوء الحظ ونتيجة لحادث ،اضطررنا
إلعادة تشكيل الثور.

Bringlee
Sandy

»ساندي«

تنقل أم «داندي» و «ديناميت» حجمها
( 1108كلغ و  1,51مرت ( ))19+إىل نسلها
الوفري

يوجد عجل «داندي» لدى س .و أ .روبني
مبيان )(0497 31 61 91
» لقد وضعنا «داندي» فقط عىل أبقارنا األصغر حجام
ومتكن بصورة منهجية من زيادة الحجم والوزن .هل
تعرفون «بلون بلو بيلج» آخرا قادرا عىل تحقيق هذه
النتيجة؟ عند التسمني ،تقوم الرتكيبة الوراثية فابروكا بلعب
دورها!».
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ديناميت  :الرقم واحد

جرعات صمغية
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يف سن  35شهرا وصل وزنه إىل
أكرث من  1300كلغ!
)DYNAMITE (Solway View Dynamite ET
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ولد وتم رشاؤه من ك .واتريت بإنجلرتا
UK581435200598 / Semence: 15364

عامني و  11شهرا 1310 ،كلغ 1,50 ،مرت ((9+

Linear score: Final score 86.7
ولد بتاريخ 2008/04/24
Orvet Bois de Baillonville

Papila
Guliver du Coin

تعترب أمه األكرث شهرة يف إنجلرتا :حيث أنجبت أكرث من  110عجال ،عرشة
’منهم أصبحوا ثريانا لـ ‘إي.أ
وبيعت ذريته بأسعار باهظة يف املزاد العلني .هذه الرتكيبة الوراثية
مربمجة لرتك شيئا ما يف النسل .ويعترب منو «ديناميت» أمرا مثريا لإلعجاب
وحطم الرقم القيايس ملعدل الزيادة اليومية 1310 :كلغ يف سن  35شهرا!

Affute du Ry Ossogne

Baron du
Bois Bauloye Faradiba du Bois

Vertueuse de Biert

Bauloye

Adequat de Somme
Joconde de l’Orgelot

Elite de l’Orgelot

Pedro de Hodoumont
Bringlee Kitty

Bringlee Nestor

Bringlee
Sandy

يوجد أول عجل من «ديناميت» لدى إ .بروكارت
برودرفورد
إذا كان ديناميت يحتل املرتبة األوىل فيام يتعلق
مببيعات فابروكا ،فهذا راجع باألساس إىل عجوله التي
تحظى بإجامع شبه تام يف جميع أرجاء البلد!
السائل املنوي» ف» موجود
توجد ِعجالت "ديناميت" لدى أ .فيلم ( )0479.43.68.72بصوميري
"مل نسجل أية خسارةِ ،عجالت تسمن يف املرعى دون إضافات وسوف تلد يف سن 24شهرا .هذا
أيضا مثال عىل الرتبية الحديثة املربحة"!
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السائل املنوي" ف»
موجود

جرعات شفافة

إديفيون « :لوروك» ،ضخم وطويل وكبري!
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NEW

خصوبة استثنائية
لقد أصبحت مزارع تربية األبقار «بون دو ميس» التي يديرها هرني وبيري
هرني كريستوف شهرية بفضل بعض ذكور ساللة «بلون بلو بيلج» ،مبا فيها
«نويت -لو» و»رويك» و»أورفيون» .ونجد متاما نفس هذه األصول
يف ساللة «إديفيون» ،ابن «رويك» (املشهور بآدائه اإلقتصادي) وابن حفيذ «نويت
– لو» (املشهور باألبقار الضخمة التي خلفها ومنها
البطلة الوطنية األثقل يف تاريخ «بلون بلو بيلج»).
ومن جهة أمه ،نجد فقط األبقار الثقيلة التي ترجع يف األصل ،مثل «أورفيون»،
إىل البقرة األضخم «أوزيغييغ دو شني» (أكرث من  1000كلغ وحاصلة عىل عدة
جوائز يف املنافسات) والتي قام عمدة مدينة «فيكش» البارع برشاء بعض
بويضاتها .وحازت أيضا أم «رويك» عىل جوائز يف املنافسات الوطنية مثلها مثل
أم وجدات «هريو» ،أحد ثريان «فابروكا» الذي كان نسله نسخة عن أمه يف
الضخامة باختصار ،بهذا الثور الكبري والضخم للرتبية ،تبقى احتامالت خطئكم
ضئيلة.

كفاليري دي بون دو ميس

بقرة ضخمة وممتازة للرتبية منحذرة من ساللة استثنائية

إديفيون دي بون دو ميس
السائل املنويBE 8-53712041 / 15437 :
 24شهرا 902 ،كلغ 1,39 ،مرت ()6+
ولد بتاريخ 2011/05/15
Bruegel ET d’Au Chêne
Sultane de Roupage

Ubidet d’Aux Houx
Louise ET du PdM

Bijoutier ET de Roupage
Nappée du Pont
de Messe

Davidson de l’Ecluse
Brillante du Peroy

Héros du Peroy

Notez le ET du PdM
Neige du PdM

Urbanite ET du Pont
de Messe

رويك دي بون دو ميس

آداءات اقتصادية مرجعية
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Rocky
du Pont
de Messe
Cavalière
du Pont
de Messe
93 / 83,8 / 83,6
94 / 70 / 85,6
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جرعات بيضاء
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"كُانيور" و"كُويل" :ثريان خالية من املشاكل

ينحدر"كُانيور" من ساللة أمومية مدهشة،
ويتميز بكونه ثور قطيع غاية يف الخصوبة،
وتستقبل عجوله بكثري من الرضا.
"أومبري" و"أكور" و"نويت -لو" و"سافون"
ال يشء غري األداءات االقتصادية الهائلة
مع "أومبري" و"أكور" ضمن الساللة،
"كُانيور" يؤكد ما كنا نتوقع منه  :عجول
جيدة ،وسهلة الرتبية ،وبدون مشاكل وال
تسمن بشكل مفرط عندما تكون يف سن
يافع.
ماذا لو كان هذا هو املستقبل؟
تم استخدام "كُانيور" يف قطيع رينو كاسار
بكَروين ،حيث بإمكانكم إيجاد عجوال
جيدة للتناسل.

Repute ET de My
Gageuse 8067 Beauff.

T
Y
P
E

Balise d’Ochain

Eruption d’Ochain
Rudger VH Gravehof

Empire
d’Ochain

Accord de Wihogne
Doucette
de Wihogne

Ombrelle ET de Wihogne

Pelerine ET de Wihogne
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Implant 8315 Beauffaux

Istamboul de l’Orgelot

Notez le ET du pont de M.

مخزون
محدود

Aerienne de Wihogne

83 / 87,5 / 81,6
79 / 80 / 86,3

"كَولو" ليس سليل "أوبيوم" ،أو
"إستامبول" ،أو "بارون" ،أو "سيدويزون"،
أو "داندي" ،أو "أوريب"...،فهو مل يسبق له
أن غادر قطيع بونوا فرانسوا ببرينيمون يف
الفرتة ما بني سن  17شهرا وخمس سنوات
ونصف ،وقيم حجمه بـ  1,50مرت ووزنه بـ
 1185كلغ وهومرتديا بدلة العمل!
هو ليس سليل "رادار" ،أو "السو" ،أو
"فوستو" أو "بريتال" أو "إينيكس" أو
"أوسبورن" أو "إيلزا" أو "بريلو" أو
"بوركوين" أو "بيسكوي" ...غري أنه ميتاز
ببنية عضلية حديثة وبرشاقة خارقة !
عجل رضيع وثور قطيع ال يعرف الراحة،
عجوله منتظمة ومتأقلمة وسهلة الرتبية
وطويلة القامة ورسيعة النمو .وتتطور
ِعجالته كلام تقدمت يف العمر ،مثله متاما.

مخزون
محدود

جرعات فستقية
Galopeur des Hayons
Ombrelle de l’Allemoine

Merveilleux du Vivier

2568
Napoleon de la Neuve Cou
L’imposante de Remich.

Olbert de Remich.
6931

كُانيور دو فيهون
السائل املنويBE7-61479358 / 15367 :
 30شهرا 1033 ،كلغ 1,43 ،مرت ((6+
التنقيط الخطي :العالمة النهائية 88,2
ولد بتاريخ 08/10/2007

Rédacteur de l’Allemoine

Têtu
des
Peupliers

Serieux de Remich.

Cabine de
la Hasse

Reinette des Peupliers

Taverne de la Hasse

83 / 86 / 82,1
95 / 75 / 86,2
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"كَولو" دو الهاس
السائل املنويBE 5-87189626 / 15381 :
خمس سنوات 1250 ،كلغ 1,50 ،مرت ((5+
التنقيط الخطي  :العالمة النهائية 88,1
ولد بتاريخ 19/09/2004

إيكَوانودون :ستعجبون به!

جرعات برتقالية
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OCHAIN’S
GENE

"إكَوانودون» دي بوا رميون

ترك والده «أمبورتون» ذكريات جميلة ،وتعترب أمه ،املنحدرة
من مزرعة أوشني ،بقرة ممتازة...مثلها مثل جدتها ،أم «دافيد»
وهذا الميكن إال أن يكون صفقة مربحة! وعندما ننظر إىل
العجول األوىل نجد أن األمر قد نجح ! وإذا نالت
إعجابكم فلسفة «فابروكا» يف تربية األبقار ،يجب عليكم إذن
أن تجربوا «إكَوانودون» ! فقد تم تصميمه ليتم ادراجه يف دليل
«فابروكا»!

)ولد يف مزرعة بونوا كاسار ببورشوغيس(
السائل املنويBE2-47529831 / 15383 :
 4أشهر 1198 ،كلغ 1,51 ،مرت ((8+
ولد بتاريخ 02/12/2008

Rédacteur de l’Allemoine

Reinette des Peupliers

Eclair de la Hutte

Danseuse de la Hasse
Elkehard et van de W
Famine de Warichet

Istamboul de l’Orgelot
Friandise d’Ochain

Tetu des Peupliers

Grande de la Hasse
Janvier de Warichet

Adorée d’Ochain

Important
de la
Hasse
Energie
d’Ochain
100 / 86 / 84,3
85 / 75 / 86,7

»إينريجي دوشني»  1,45مرت ( 1043 ،)13+كلغ ،ولد بتاريخ 2006/06/26 :
يف سنة  ،2011تم بيعها بعد خروجها من املرعى بـ  102,500فرنك بلجييك +
الرضيبة عىل القيمة املضافة يف سوق سيني !
ليوم ،يعادل هذا  3500أورو تقريبا...

توجد ِعجلة «إيكَوانودون» لدى أ .بوش ( )0474 49 88 43بكوريت
نوارمو " :يتميز «إيكَوانودون» بالصحة والنمو وسهولة تربيته".

توجد عجول «إيكَوانودون» لدى ج.ب .بويل بشالتني (" : )0472 79 15 49لقد
نجحت دامئا مع الرتكيبة الوراثية ألوشني ،واخرتت «إيكَوانودون» لتوىل مكانة
«أومبري» الذي كنت محظوظا بتواجده بني قطيعي ،وأنا سعيد جدا بهذا القرار".
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blue doses

إميونس ... :ومتكامل جدا ! طول قيايس !

RECOR
!LENGHT

إميونس ديفوار
السائل املنويBE5-92419159 / 15388 :
عامني و  8أشهر 1175 ،كلغ 1,54 ،مرت ((14+
ولد بتاريخ 02/09/2009
Ecrin de St Fontaine
Davina du Haut d’Arquennes

Spirou du Peroy
Toison du Peroy
Palpitant de Fooz
Orale d’Yvoir
Soiffard des Pahys
Pétunia d’Yvoir

Davidson de l’Ecluse

Brillante du Peroy
Vacarme d’Yvoir

Tirade d’Yvoir

Héros
du Peroy

Danseuse
d’Yvoir
92 / 83,2 / 80,3
94 / 70 / 84,6

عجل رضيع سابق منحدر من أم قوية ومرضعة طولها  1,45مرت
( )13+ومن أب سمني طوله  1,54مرت ( !)9+لقد تناسل «إميونس»
بشكل طبيعي داخل املزرعة منذ أن كان عمره  13شهرا ،وأنتج
سائال منويا ممتازا جودة وكمية .وأنجبت أمه أربعة عجول ومنهم
عجلة جميلة وثالث ثريان بيعت من أجل التناسل" .إميونس" ,عجل
رضيع سابق ،الذي قال عنه بول موسبو ،رئيس تجار املوايش وواحد
من أكرب العارفني بهذه الساللة ،عىل أنه الثور األكرث كامال يف تاريخ
فابروكا.
وبالنظر إىل عجوله ،سيكون "إميونس" واحدا من ثريان"بلون بلو
بيلج" القالئل الذين لديهم تأثري ايجايب قوي عىل الحجم والطول
ومعدل الزيادة اليومية .لذا يتوجب الحرص عىل عدم استعامل
"إميونس" مع ِعجالت صغرية الحجم ألن عجوله طويلة جدا ويف
بعض األحيان يصعب حملها ألنها ثقيلة.
ملحة عن مزرعة إيفوار مقارنة مع معدل منطقة فالوين :
Relative difference compared to the Walloon average (partial and final scores) - females present on the farm

Yvoir breeding operation

توجد العجول لدى ف .كوس إي فيس بجوفالن
بالرغم من حجم أبقارها االستثنايئ ،حازت مزرعة إيفوار
عىل ثالثة جوائز يف املنافسات الوطنية يف سنة  2009و
 ...2010ببقرات يبلغ معدلها  +10سنتمرتات.

توجد العجول لدى س .كَيووم ()0497 22 84 25
بفاليصول « :تتميز عجول «إميونس» بطول هائل!».
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PURPLE DOSES

جافاين...نحيف جدا!
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جافاين دو روكور
السائل املنويBE 5-26825511 / 22858 :
 18شهرا 924 ،كلغ 1,36 ،مرت)(10+
ولد بتاريخ 2010/05/08

يتوافق «جافاين» متاما مع املورفولوجيا املطلوبة اليوم يف تجارة املوايش
واللحوم ،حيث ميتاز بأحد أكرب مقدم صدر يف ساللته ،وطول هائل ،وتقويم
ثابت وقدرة ابتالع جيدة ونضج منقطع النظري ( 924كلغ يف سن  18شهرا),
هل هناك أفضل من هذا ؟
باالضافة إىل هذا ،فإنه ينحدر من أفضل ساللة يف مزرعة بروكور مثله مثل
«كوارتز» الذي حاز عىل املرتبة األوىل يف املنافسة الوطنية بليربامون وفاتو ،وهو
ذكر منقطع النظري يف هذه املزرعة .كام أنجبت «بيشوز» عجال مع «أومبري»
ووصل وزنه  610كلغ يف شهره العارش .وقد أنجبت أم «جافاين» ست مرات.
وبفضل كتفه املستدير وأصوله ،فإننا ننصح باستعامله مع سالالت «أومبري»
و"دافيد".
فـ"جافاين" هو أحد عجول "آربون" و"أورجيلو" الذي كان يزن حوايل 1400
كلغ ،حيث كان ثورا مشهورا بفضل حيوية عجوله .كام اشتهر أيضا "فريور دو
صوم" حينه بحجم ووزن نسله.
عىل الصورة ،يبلغ وزن «جافاين»  1120كلغ يف سن ثالت سنوات ،بالرغم من
أنه يف حالة نحيفة جدا وأمىض  9أشهر دون انقطاع يف القطيع .وعجوله األوىل
مفعمة بالحيوية والنشاط ،لهذا يجب أن يصبح «جافاين» قيمة ثابتة يف دليل
فابروكا

توجد العجول الثالثة األوىل يف مزرعة ب .بغيميول بروكور

Istamboul de l’Orgelot
Harmonie de l’Orgelot

Goldorak ET de Fontena
Joséphine de l’Orgelot

Bruegel ET au Chêne
Turlupine ET de St Font.

يوجد «جافاين» يف قطيع س .و ج .دولفني مباري...
 20دقيقة قبل الصورة الرئيسية

Vireur de Somme
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Joséphine

Apache de l’Orgelot
Eglantine de l’Orgelot

Harpon de
l’Orgelot

Bucheuse ET Brutal de St Fontaine
de Rocourt
Nounou de Rocourt
83 / 89 / 83,4 / 86 / 80 / 87,8

78 / 87,3 / 83,7
90 / 75 / 86,5
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YELLOW DOSES

دجيت – سيت  :االرسطوقراطي!
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COMPETITION
type

M
E
A
T

دجيت – سيت دو ليكلوز
السائل املنويBE4-24545440 / 15395 :
 24شهرا 885 ،كلغ 1,35 ،مرت ()+2
ولد بتاريخ 2009/10/17
Brutal de St Fontaine
Bruyère ET de St Font.

T
Y
P
E

Ecrin de St Fontaine

Artaban de St Fontaine
Davina
du Haut d’Arquennes Orleans 93 14 Pachis Mott

Etna ET
de l’Ecluse

Fausto ET de Fontena

TE Anastacia Lasso Van’t Kookshop
Impressie ET van’t K.
de l’Ecluse
Bourgogne de Somme

Elsa du Chenia

Pernille VD Boshoek

أنستازيا  :بطلة وطنية

83 / 90 / 86,1
87 / 90 / 89,4

ألولئك الذين يعتقدون أن نخبة «بلون بلو ببيلج» هي الحيوانات التي يتم
تتويجها يف املنافسات املرموقة ،نقدم «دجيت – سيت» ،حيث أحتل أبوه
«إتنا» املرتبة األوىل بليربامون ،كام توجت جدته  -من جهة األب -
«دافينا» بطلة يف ليربامون واحتلت املرتبة األوىل يف بروكسيل .وتوجت أمه
«أنستازيا» بطلة يف تورين واألوىل يف بروكسيل .كام توجت جدته -من جهة
األم -عدة مرات،
وجدة جدته ليست سوى «إيلزا دي شينيا» .من الصعب التغلب عليه ...يف
هذا الصنف.
ومع ذلك ،فإن النقطة التي جذبتنا إىل «دجيت – سيت» هي أن أمه وجدته
بلغ وزن هيكلهمن أكرث من  650كلغ يف سن متقدم دون أن يُستن َزفن...
إذا أخذنا بعني االعتبار أصله ،ومنطه الظاهري و قوامئه الرقيقة ،يجب تجنب
استعامل «دجيت – سيت» مع السالالت ذات العرقوب الطويل .وقد أعطت
العجول األوىل"لدجيت – سيت" نتائجا مرضية وهي آخذة يف النمو.

عجول
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عجول

كيلووات  :غالبا ما جذبكم إليه...

ORANGE DOSES
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OCHAIN’S
GENE

كيلووات دوشني

)ولد وتم رشاؤه من مزرعة ليو كاسار بأوشني(
السائل املنوي BE5-60760840 / 15394 :

عامني و 9أشهر 1140 ،كلغ 1,49 ،مرت ()+9
ولد بتاريخ 2009/04/27

Artaban de St Fontaine
Veloutine du Sartay

Ubidet d’aux Houx
Turquoise des Monts
Capricieux ET de la Hesbaye

Resplendissante de Fooz

Hervé de Prunscamp
Déesse d’Ochain

Doudou du Sartay

Danoise du Sartay
TGV de Fooz

Guadeloupe d’Ochain

ثورين و ِعجلة من كيلووات

Galopeur
du Sartay

Hirondelle
d’Ochain

ينحدر من أكرب ساللة أمومية لرتبية األبقار التابعة لليو كاسار  ،ثالثة
أجيال من األبقار التي يفوق زنها  1000كلغ !
ابن الثور الذي سجل معدل زيادة يومية تقدر بـ  2كلغ يف اليوم
مبركز انتقاء األبقار
تم رشاء جده « تيجيفي دو فوز» وعمره  8سنوات ،وبلغ وزنه 1340
كلغ وحجمه  152سنتمرتا.
عجل رضيع وابن عجول رضيعة .حقق معدالت منو استثنائية وعالوة
عىل هذا ،يتميز بجسم عريض وتكوين عضيل لثور ذو عضالت
مزدوجة حقيقي.
تتوفر «إيرونديل دوشني» عىل صفات أمومة ومؤهالت إرضاع
ممتازة .عالوة عىل جلدها الرقيق وبنيتها الجسمية الجذابة ،تتميز
إيرونديل بجسم عريض من املقدم والصدر .كانت تزن  1026كلغ يف
املرج الخريفي يف نوفمرب/حزيران .2011
يستعمل عىل الحيوانات النحيفة واألنيقة

توجد العجالت الثالث األوىل من كيلووات لدى مزرعة ب .كاسار
ببورشوغيس
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جرعات وردية

مريادور  :يجب أن تجربوه !
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مثل «أمبورتون» الذي غالبا ما نالت عجوله رضا الزبناء ،و"كَولو"
الذي نتوفراآلن عىل مخزون محدود منه "،مريادور" هو إبن الذكر
املشهور «تيتي دي بوبليي»
يتميز «مريادور» ،املنحدر من سالالت «سهلة» والذي أنجبته أم
جيدة ذات صفات أمومة ممتازة ،برسعة منو هائلة.
سهل جدا لالستعامل ،سيكون «مريادور» يف مستوى تطلعاتكم،
حيث تؤكد عجوله األوىل ذلك.
وقد بيعت عجوله التي ولدت مبزرعة بونوا كاسار بهدف التناسل
ومتيزت بحجمها.

مريادور دو ال هاس
السائل املنويBE 8-26074058 / 15396 :
 23شهرا 928 ،كلغ 1,40 ،مرت ((9+
ولد بتاريخ 2009/11/25
Galopeur des Hayons
Ombrelle de l’allemoine
Merveilleux du Vivier
2568

Totem ET Chocquenee

Raquette Do Biawet
Banquier de la Mandebras

Douceur de la Hasse

Redacteur de l’Allemoine
Reinette d. Peupliers
Axa Do Biawet
Galopeuse de la Hasse

Têtu des
Peupliers

Incrédule
de la Hasse

T
Y
P
E

أنكريديل دو الهاس

بقرة طويلة جدا للرتبية تتميز بغزارة حليبها ،وخصوبتها وحس
أمومي ممتاز.
يعترب"تيتي دي بوبليي" الثور الخاص الذي أنجب
قطيعا مميزا من األبقار يف مزرعة ج.ب .لوكو
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GREEN DOSES

مانكان...يف بدلة العمل !
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مانكان دو سبريشون
السائل املنويBE 0-26370316 / 15407 :
 3سنوات و  5أشهر 1118 ،كلغ 1,49 ،مرت ((5+
ولد بتاريخ 2009/12/31
Inexes de la Croix de Mer

Nelly ET VH Gravehof

Effet de Jeneffe
Hirondelle de Wihogne

Ecrin de St Fontaine
Davina du Haut d’Arqu.
Bijoutier ET de Roupage

Douce de Val de Sure

Rudger VH Gravehof
Ombrelle ET de Wihogne

Accord de
Wihogne

متكن «أكور» ،أحد ثريان السنوات األخرية ،من أخذ مكانته ضمن
سلسلة فابروكا ،وتكمن نقاط قوته يف سهولة تربيته واستعامله.
و تزن أمه  900كلغ ،وتجمع بني الخصوبة وكرثة لحمها وحليبها،
فهي إبنة «دافيدسون» املشهور بالنمو والجودة ،وتتميز برأسها
الرائع ولونها الجميل وكرثة أناقتها .وقد قام ميكائيل برشاء جدة
جدة «مانكان» إلنتاج األجنة .ويتميز «مانكان» ،عجل رضيع سابق،
بكونه حيوانا كامال ومتوازنا وقوميا حيث يجب أن يصبح أحد دعائم
فابروكا .ويتميز كذلك بسهولة استعامله مع سالالت فابروكا.

Davidson de l’Ecluse
Harpe de
Sberchamps
Graminee de Sberchamps
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80 / 90,5 / 85,3
89 / 85 / 89
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توجد عجوله يف مزرعة ب .لوكونت ()0472 41 83 69
بجنيف« :منذ أن توقفت عن التسجيل وأنا أبحث عن
السهولة ،واالنتظام ،والنمو والقدرة عىل التأقلم والتكيف .وهذا
كل ما أحتاجه لسداد ديون استثامرايت .فالبحث عن القمة
والجوائز األوىل يف املنافسات باهظ الثمن!».
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ناييف  :يعود من جديد!

WHITE DOSES
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ناييف دو هوت
السائل املنويBE 4-26364027 / 15411 :
 28شهرا 1022 ،كلغ 1,45 ،مرت ()8+
ولد بتاريخ 2010/02/09

T
Y
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E
Fuseau d’Isle-le-Pré
Arlequin des Peupliers
Virtuelle des Peupliers
Gigolo d’Ochain

Annie d’Ochain
Dinar de St Fontaine
Cagoule Isle-le-Pré
)(Hirondeau de Fontena

Fiston des Peupliers
Danseuse d’Ochain

Galant
d’Ochain

Fuseau Isle-le-Pré

Juchée
de Hotte

BE 7-86640733

80 / 84,7 / 77,7
88,7 / 70 / 83,8

ُولد «ناييف» -املنحدر من العمالق «أغلوكان دي
بوبليي» -يف مزرعة تعتمد ،منذ عرشات السنني ،عىل
نهج موجه نحو اقتصاد انتاج اللحوم وذلك عن طريق
إعطاء أهمية كربى للحجم وجودة الرتبية.
يف نسبه ،نجد الواحق ملزارع تربية األبقار مشهورة
بالحجم والقدرة عىل التحكم والتأقلم :مثل هوت
وبوبليي وإيل-لو-بري .ويتميز «ناييف» بظهر عريض
وطول استثنايئ.
وبلغ وزن جدته ،من جهة األم ،وقت ذبحها1040 ،
كلغ .وبقيت ملدة طويلة يف املزرعة ألنها ولدت يف
اللحظة التي بدأت فيها عائلة «دونيس» عملية
التسجيل .وكان أبوه «كَالون دوشني» ثورا ماديا مثل
«أغلوكان» و «جيكَولو».
وكان «فيستون دي بوبليي» أول من خضع لتقييم
«سيني» حيث بلغ حجمه  .7 +حجم هائل ،وعجول
رضيعة ،وقدرة عىل التأقلم والتكيف ...كل ما نحب
موجود لدى فابروكا !
وتتميز العجول األوىل التي ولدت عند زبناء فابروكا
بالطول واالنتظام والحيوية والنشاط .بعد التحليل،
ميكن إرجاع سبب الحادث الذي كان وراء ظهور البيان
الصحفي الصادر يف شهر فرباير/شباط إىل التناسل
الداخيل .وقد اتخذنا رصاحة إجراءات احتياطية مفرطة!
فالوقاية خري من العالج!
مالحظة  :تم تصنيف «جويش» البالغة من العمر  30شهرا يف حالة
نحيفة جدا ويف فرتة نقاهة إثر جرح أصيبت به...والذي مل تشفى
منه .غري أن أصلها -من جهة األم -ممتاز ،ويعترب واحدا من أفضل
األصول يف مزرعة هوت.
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ناراتور  :أي بطاقة عمل

Yellow DOSES
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ناراتور دوشون
السائل املنويBE 2-26601133 / 15412 :
 27شهرا 968 ،كلغ 1,43 ،مرت ((7+
ولد بتاريخ 2010/02/23
Gigolo d’Ochain
Adorée d’Ochain
Gagnant du Moulin Derbaix

Vocalise d’Ochamps
Cubitus du Pré Rosine
Terminale d’Ochamps
Baron du Bois Bauloye
Braise d’Ochamps

Dafydd d’Ochain
Exquise d’Ochamps

Issu
d’Ochamps

Complice d’Ochamps

Ivresse
d’Ochamps

Eglantine d’Ochamps

85 / 86,8 / 82,3
88 / 80 / 86,8

لقد كان "دافيد دوشني" و"جامبو دوشون" جزءا من
الثريان التي كنا فخورين بها...حتى اكتشاف مرض
القزمية .وقد ساهم "كومبليس" و"إيسو دوشون" إىل
حد كبري يف النجاح الباهر ملزرعة "أوشون" إحدى أفضل
املزارع من ناحية التسيري يف منطقة فالوين.
واألم الرائعة «لناراتور» هي شقيقة «جامبو»« .ناراتور»،
عجل رضيع ،عريض جدا ،وثقيل وذو كفاءة ،وميتلك كل
مقومات النجاح يف مهنته ألن املعايري الصارمة لالنتقاء
التي تتبعها عائلة كَييوم هي نفس معايري زبناء فابروكا.
العجول األوىل قادمة...

"جامبو دوشون"
شقيق «إيفغيس»

Complice d’Ochamps,
an excellent sire
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أوباما  :الوريث

جرعات بنية فاتحة
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أوباما دي ميل فونتني
السائل املنويBE 4-53641250 / 15442 :
 23شهرا 873 ،كلغ 1,37 ،مرت ((7+
ولد بتاريخ 2011/06/23
Bruegel ET d’Au Chêne
Sultane de Roupage

Bijoutier ET de Roupage

Riverain ET de Wihogne

Narcisse de Wihogne

Théorie de Wihogne
As de Trèfle du Vanova

Barbier

Vedette
Rudger VH Gravehof
Urbaine 1000 Fontaines

Electrice 1000 Fontaines

»أوباما«

Jackpot
ET Ter
Reybroeck
Hotesse
1000
Fontaines
85 / 87,5 / 86,1
88 / 80 / 87,9

طال انتظاره ألن أبوه «جاكبوت» وصل إىل نهاية مساره
العميل ويف أوج شهرته بفضل وزن هيكل عجوله.
ويجمع «أوباما» الكثري من الصفات املميزة التي
تبحث عنها فابروكا :عجل رضيع ينحدر من أصل هادئ
الطبع وله قدرة عىل التأقلم والتكيف :وذهب جده
«باربيي» إىل أحد املراكز وعمره يناهز السبع سنوات،
كام عاشت جدته ،من جهة األم ،التي تنحدر من أفضل
ساللة موجودة يف مزرعة ميل فونتني ،حتى عمر 11
سنة ،مبعدل عجل كل سنة .وباالضافة إىل ذلك ،يتوفر
عىل أم ممتازة ،ورأس رائع وظهر استثنايئ (أوىل صفات
«جاكبوت» )...وجلد ناعم جدا .ويعترب مربييه ميشيل
وسيبستيان من العشاق الحقيقيني لـ «بلون بلو بيلج»
وتتميز طريقة تربيتهم بالحذق واالنتقاء الدقيق منذ
عدة سنوات ...خرج «أوباما» لتوه من الحجر الصحي
وإذا صارت األمور عىل النحو املطلوب ،سيصبح متاحا
عام قريب.
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أم "أوباما"

أوبليجون  :القاطرة!

جرعات رمادية

B
E
L
G
I
A
N
B
L
U
E
Exceptional
!fertility

أوبليجون دو بيل أو
السائل املنويBE 153675747 / 15430 :
 22شهرا 909 ،كلغ 1,39 ،مرت ((9+
ولد بتاريخ 2011/04/25
Cubitus du Pré Rosine
Oie du Vanova
Vaniteux Neuve Cour
Imitée de Coux
Armurier de Waleffes
Charade de Belle Eau
Dragon de Belle Eau
Dentelle de Belle-Eau

Gitan du P’tit Mayeur

Mache de Coux

Ratifie
de Coux

Glouton de Belle-Eau
Larme
de Belle-Eau

Gérance de Belle-Eau

100 / 85 / 80,3
90 / 70 / 85,4

توجد عجول أخرى يف مزرعة برينار المبلو (« : )0473 35 15 04يف مزرعتي ،أفضل عجول هي عجول
«أوبليجون» ،بكل بساطة!».

منذ أكرث من عرش سنوات من األن ،بدأت فابروكا تنال
ثقتكم تدريجيا بفضل اتباع أسلوب تربية إقتصادي
وفعال .ويتطلب هذا انتقاءا صارما مبني عىل القدرة
عىل التأقلم والتكيف والنمو وأصول متنوعة .بعد تأكيد
سالالت "إسطمبول" و"دافيد" و"أومبري" و"جاكبوت"،
يرس رشكة فابروكا أن تقدم لكم «أوبليجون دو بيل أو»
الذي يجمع كل الصفات املميزة ليصبح إسام كبريا يف
ساللة «بلون بلو بيلج» مثله مثل أسالفه.
عجل رضيع سابق منحدر من أحد أقدم مزارع تربية
«بلون بلو بيلج» ،وحفيذ العمالق «جيتون» وإبن بقرة
ثقيلة يبلغ حجمها  ،100وأنجب «أوبليجون» أكرث من
 30عجال رائعا وقويا...من أصول مختلفة .وبإمكان
«أوبليجون» أن يتناسل بسهولة مع كل أصول فابروكا !
متتلك فابروكا قاطرة جديدة

يوجد أول عجل لـ"أوبليجون" يف مزرعة ب .كاسار « :هذه السنة ،سيكون «أوبليجون»
الثور األكرث استعامال لدي من ساللة «بلون بلو بيلج» .ويتزاوج بشكل مثايل مع
عجالت «كانتونا» و»ديناميت» .ويتميز بسهولة تربية استثنائية!».
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باس -بارتو  :مهجن !

جرعات حمراء

B
E
L
G
I
A
N
B
L
U
E

B
R
E
E
D
I
N
G

الثور الغري محدد األصل

باس -بارتو دو موراج
السائل املنويBE 7-26154789 / 15413 :
عامني و  10أشهر 1100 ،كلغ 1,46 ،مرت ((5+
ولد بتاريخ 2010/05/09
Vaniteux du Ry Ossogne
Radieuse d’Isle-le-Pré
Baladin du Stoquet

Barquette Isle-le-Pré

T
Y
P
E

Vertical d’Al Gote
Acétone de Maurage
Incisif de Maurage
Hantée de Maurage

Ami Isle-le-Pré
Donnée Isle-le-Pré
Dégourdi de Maurage
Console de Maurage

Imprécis
Isle-le-Pré
Hardie
de Maurage
90 / 84,7 / 80,7
85 / 75 / 85,3

مبناسبة عيد ميالدها العارش ،و 7سنوات بعد «دافيد»،
تقدم لكم فابروكا من جديد الثور إ.أ «الغري محدد
األصل» يف هذه الساللة! ويتميز «باس -بارتو دو
موراج» بآداء إقتصادي خارق.
ملا كان عمره  20شهرا ،بلغ وزنه  878كلغ ووصل مثنه
يف سوق اللحوم حوايل  3000أورو .قوامئه خالية من
العيوب.
عجل رضيع وأبن وحفيذ عجول رضيعة ،مثل ثريان
القطيع الضخمة التي لها قدرة عىل التأقلم والتكيف،
ولديه أيضا أم ثقيلة وذات حجم كبري.
ولد يف أحد أقدم مزارع تربية «بلون بلو بيلج» ،أكرث
من  50سنة من االنتقاء االقتصادي والذيك :القدرة عىل
التأقلم والتكيف ،والحجم ،والتوفر عىل صفات أمومة
ومؤهالت رضاعة ممتازة.
وأمىض أبوه ،الذي بلغ وزنه  1270كلغ وحجمه 155
سنتمرت ،حياته العملية بني القطيع والزال ميارس نشاطه
لدى مارك فان سيناي.
هذه السنة ،كان «باس -بارتو» أكرب مصدر اطمئنان
بالنسبة لزبناء فابروكا .وكان أيضا عىل رأس قامئة
املبيعات يف الربع األول من سنة  2013يف هاينو...من
خالل بيع أنابيب احتواء السائل املنوي ألولئك الذين
حصلوا عىل أوىل العجول ! إنه أحد رؤوس الحربة
الجديدة لفابروكا !

يوجد أول عجل لباس بارتو × جاكبوت يف مزرعة ب .كاسار
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تانتان  :تناسل سليم ومنتظم !

جرعات وردية
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تانتان دو فيهون
السائل املنويBE 4-26555091 / 15443 :
 3سنوات و  2أشهر 1158 ،كلغ 1,48 ،مرت (*(5+
ولد بتاريخ 2010/03/19
* «تانتان» كان مع القطيع يف الفرتة املمتدة من  15إىل  32شهرا

Buffalo de Pied de Veau

Joueuse de Wihogne

Rudger VH Gravehof
Sensée de Wihogne

Jacobin d’Once
Jeanne d’Arc de Monplaisir

Tison de Wihogne
Sirène de Wihogne

Riverain ET de Wihogne
Acalmie de Wihogne
Fulgurant de Monplaisir
Mélodie de Wihogne

Ecrin de Wihogne

Ecrin de
Wihogne
Pampa de
Wihogne
75 / 85,5 / 79,7
87 / 70 / 84

يعترب"إيكران دو فيهون" ثورا اقتصاديا متالمئا مع
فلسفة فابروكا .وقد نال رىض العديد من مستعمليه.
وبصفة عامة ،فثريان فيهون ،املنحدرة من انتقاء مبني
عىل الوزن والقدرة عىل التأقلم والتكيف ،ال تخيب
األمل .ويعترب "جاكبوت" و"كَانيور" منوذجني جيدين.
وقد اندمج «تانتان» مع القطيع يف سن مبكرة يف مزرعة
باسكال بلومايغ بدام حيث أنجب عجوال رائعة.
واألكرث من هذا ،ميكن استعامله بسهولة مع سالالت
فابروكا .وفيام ييل أسباب إضافة تانتان إىل دليل فابروكا:
جسم طويل وعميق ،ومقدم صدر عريض ،وخط ظهره
مشدود بإحكام ،ويتوفر عىل كل الصفات لتحسني وزن
هياكل ثريانكم.
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توجد عجوله يف مزرعة باسكال بلومايغ « :تانتان؟
 100%من النجاح حتى اآلن ،حيوية وتقويم ومتانة
مثايل مع جميع األصول الكثرية اللحم».
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فوكليز  %100 :فلسفسة فابروكا !

جرعات وردية
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فوكليز دي فالجي
السائل املنويBE 1-27305360 / 15444 :
سنة واحدة و 9أشهر 786 ،كلغ 1,34 ،مرت (*(5+
ولد بتاريخ 2011/04/02
* «تانتان» كان مع القطيع يف الفرتة املمتدة من  15إىل  19شهرا
Fadaro des Frères
Fritte de Berloz
Jeteur de Biert
Haitienne du Falgi
Arlequin des Peupliers
Kacahuete du Falgi
Indien du Falgi
Isaura du Falgi

Jasmin de Berloz

Nymphe du Falgi

Rio
du Falgi

Nestlé du Falgi

Radieuse
du Falgi

Libellule du Falgi

83 / 84,5 / 79,3
92 / 75 / 84,8

الكبري ينحدر من الكبري ،والقادر عىل التأقلم ينحدر
من القادؤ علىل التأقلم ،والعجل الرضيع ينحدر من
العجل الرضيع ،وثور القطيع يأيت من ثريان القطيع،
مزرعة تعتمد عىل مسار عمل صارم ،ونسب أمومي
ممتاز ،وأصل نقي وسهل االستعامل...ماذا تريدون أكرث
لرتبية مربحة؟ ببساطة ،هذه هي الفلسفة التي حققت
نجاح فابروكا! بالتأكيد ،باستثناء «جاسمني» (الذي
زاد وزنه مع ذلك بفضل مقدم صدره الكبرية ،)...كل
الساللة تنمو برسعة  :بلغ وزن «ريو»  +4عندما غادر
القطيع ،وكان «جوتور» األخ األكرب لـ"منيسرت" ،والعمالق
«آرلوكان» غني عن التعريف ،وبلغ وزن «نستيل»
 815كلغ عند سن  18شهرا (اشرتته فابروكا لكن...لقاح
إي.يب.إر) ،وكانت «ليبلول» البقرة األضخم لدى فالجي
وكان «أنديان» (ابن «أفيتي» الثقيل) أثقل ثور حمله
بيري مايو (سومباكس) يف حياته العملية  :إذ بلغ حجم
هيكله  1005كلغ !!!! وقد سبق لبيري أن حمل بعضا
منهم...وقد لبت العجول األوىل توقعات الزبناء !

تعترب جدة «فوكليز» أضخم بقرة يف مزرعة فالجي.
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.أخت «فوكليز» من جهة األم
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Blue doses

grey doses
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سواريز دوشني
BE 4-26440071 / 15429 :السائل املنوي
(2-(  مرت1,33 ، كلغ818 ، شهرا26
2010/11/18 ولد بتاريخ

إركيل دو ماهني
BE5-92288332 / 15387 :السائل املنوي
(3+(  مرت1,45 ، كلغ1110 ، شهرا37
87,6  العالمة النهائية: التنقيط الخطي
2008/02/03 ولد بتاريخ

 خاص بالتهجني الصناعي، أصل ذو لحم كثري
Joker de
Fooz
Nymphe
d’Ochain
80 / 91 / 84,1
93 / 85 / 89,2

! مخزون محدود

Lascar de la Bocheroule

Germinal de Fooz

Courtoisie de Fooz

Guimauve ET de Fooz
Louveteau du Fond de Bois

Lasso Van’t Kookshof
Ravissante ET de Fooz

Dandi de St Hélène
Championne de St Hélène

Horoscope ET du Fond de Bois

Graduée du Fond de Bois
Mambo du Rayon

Judée d’Ochain

Gentil
de St
Hélène

Giga d’Ochain

Besace de
Mahenne
80 / 84,8 / 78,9
88 / 75 / 84,3

Faucon du Sart
Tendresse de Mahenne

Lasso Van’t Kookshof
Imposante de St Hélène
Ebaucheur ET de Somme

Joliette de St Hélène
Guliver du Coin
Babette de Sart
Inexes de la Croix de Mer

Limousine de Mahenne

جرعات وردية
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(دي.أي.ميلو (روزماونت ساميور إل

()ولد وتم رشاؤه من مزرعة طوماس فيتزدجريالد بإيرلندا
ثور ذو ملكية مشرتك مع املركز االيرلندي دوفيا
IE2211207 / 15408 :السائل املنوي

()ولد وتم رشاؤه من مزرعة تريفر آشمور بويكسفورد – إيرلندا
IE371366230235 / 15377 :السائل املنوي

)9+(  مرت1,39 ، كلغ842 ، شهرا22

(8+(  مرت1,33 ، كلغ742 ، شهرا17

Heros
du Peroy

Goldstar
Ulrika

2009/09/20 ولد بتاريخ

86,5  العالمة النهائية: التنقيط الخطي
2008/06/06 ولد بتاريخ

!  وعجول رائعة،أصل أمومي ممتاز

! خصوبة خارقة

Davidson de l’Ecluse
Brillante du Peroy
Torrero du Grand
Courty

Goldstar Anibal d’Ozo

De St Fontaine Ecrin

Davina du haut d’Arqu.

Spirou du Peroy

Tintin
de My

Toison du Peroy
Diabolo Van Terbeck
Odyssee du grand C

Seduisant de Fooz

D’Ozo prevoyante

Opium de Chocquenee

De My Rose de My

Beechmount Luron 2800 du Coin
Suzi
98 / 87,2 / 81,4
86 / 75 / 86,7
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Atlanta de l’Orgelot

Frerot de Belle Eau

Labelle de Chocquenee

Ministre du Bouchelet

De My Lueure de My
Bourgogne de Somme
Jarre du Coin
Istamboul de l’Orgelot
Comtesse de l’Orgelot

 1ثور ممتاز للحم
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تعترب مزرعة فاليف من املزارع القدمية مثل مزرعة
أوشني .وترجع إىل نفس العائلة...وجد فالسور دوشني
كان يدعى ببيانفوين دو فاليف .غري أن مزرعة فاليف
تعني خمسني سنة من الحضور يف حلقات وجمعيات
تربية األبقار ويبيع هرني ومانو الغوييل ،املشهورين
بتقوميهم ،ثريان التناسل إىل كل أرجاء البلد...ويعود
الزبناء!
ويوجد أمام «مايون» تسعة أجيال من األبقار الوطنية
التي ترجع يف األصل إىل البقرة املشهورة «طومات دو
فاليف» ،أشهر بقرة أم من هذه املزرعة .إىل جانب
األبناء الثالثة لـ»أومبري» ،رمبا نتوفر أيضا عىل الثور األكرث
لحام يف نسله.

مايون دو فاليف
ولد وتم رشاؤه من مزرعة مانو الغوييل بليفاليف
BE 9-56317456
 14شهرا 1,25 ،مرت ((4+
ولد بتاريخ 2012/03/20
Implant Beauffaux
Balise d’Ochain
Emigré de St Fontaine
Bretonne de Bray
Brillant du Pont d’Herbais
Carine du Pont d’Herbais

Despote de l’Eau d’Eppe
Piscine ET de Waleffes
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Empire d’Ochain
Humaine ET de Bray

Adajio
de Bray

Ebony du Pont d’Herbais

Guenon ET
de Waleffes

Dominante ET de Waleffes

85 / 87,5 / 84,3
84 / 80 / 87,3

مرة أخرى ،مزرعة لرتبية األبقار
تعود إىل غابر األزمان...وتستحق
الزيارة! سيقوم مارك برشح ساللة
فاروق حتى حدود الخمسينيات
من القرن املايض .موسوعة حقيقية
عىل رأس مزرعة رعوية ممتازة.
وكان جد مارك أول من قام
بعملية تلقيح ،يف الخمسينيات ،يف
منطقته مع ثريانه الخاصة «بلون
بلو بيلج» التي اشرتاها من أحسن
املزارع .وقد كانت جدة «فاروق»
أحسن بقرة يف هذه املزرعة ،وحاز
«جاكَوار» الذي كان ثورا ضخام،
عىل جوائز يف بروكسيل
وليربامون وكان أحد أحفاذ «كَايار»
دو سان فونتني .وينحدر أب فاروق
من مزرعة إيفوار ،التي متثل
مرجعا للحجم والنوع والقدرة عىل
التأقلم والتكيف.
Osborne van Terbeck
Eden ET de St Fontaine

Fable D Yvoir

Brillante D Yvoir
Décorée de Monfat

Jaguar de St Amand
Carolina de St Amand
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Jersey de St Fontaine

Athlète D Yvoir

Epatant ET des Templiers

ثورين ممتازين للرتبية !

Hardy de Monfat
Florence de St Amand

Hameau
D Yvoir
Caroline
de St Amand

فاروق دو سان أمون
BE 0-57040319
 12شهرا 1,27 ،مرت ((9+
ولد بتاريخ 2012/04/23

88 / 86,5 / 84,5
92 / 75 / 87,3

تعترب مزرعة بوفو واحدة من
مصادرنا املفضلة سواء من ناحية
الذكاء والصفات االنسانية للمريب
أو من ناحية مستوى ماشيتها .فهنا
ولد أب "أومبري" وجد جد "دافيد"
و"روتاباكَا" .فأي موهبة قضت
بتلقيح "فرانجون" الكبري و"جيكَا"
العمالق ! هل تذكرون أمهات
هذين العجلني؟ أفضل مايكون!
إليكم نوع الرتكيبة الوراثية التي
من املمكن أن تحسن الساللة...
منذ مدة طويلة ونحن نحلم
بإيجاد سليل خال من العيوب
لـ"جيكَا" ومنحدر من أصول ثقيلة
الوزن ! لقد متت املهمة بنجاج.

Rameau ET de St Fontaine

Recette de St Fontaine

Bruegel ET D au Chêne
Riette de Biourges
Dafydd D Ochain
Elancée du Vanova

Diable de l’Orgelot
Quittance Beauffaux

Vigoureux ET de St Fontaine

Bakara de Biourge
Giga du bois Remont
Seringue Beauffaux

B
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E
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Fringant ET
de Biourge
Ultime
Beauffaux

كَزيلوفون دو بوفو
BE 0-55817567
 13شهرا 1,27 ،مرت ((8+
ولد بتاريخ 2012/03/23

98 / 85,3 / 83,6
94 / 75 / 86,6

يف سنة  ،2014ميكن أن تقرتح عليكم رشكة فابروكا أيضا "فيكينغ دونتوار" ،وهو إبن ضخم لـ"جاكبوت" ولد مبزرعة أندري
ويليم الرائعة ،و"بويسون دو هوت" الذي يدل إسمه عىل الكثري ،و"رابيد دي فويل" ،إبن "بني هور" أو إبن "آرلوكان دي
بوبليي" االستثنايئ الذي ولد بإيرلندا .فلننتظر ونرى...
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مع مرور الوقت...
يتعجب بعض املربيني من أن الثريان األضخم حجام يف الساللةC
تنجب باستمرار عجوال صغرية مليئة باللحم .كيف تريدون أن
يصري األمر مختلفا؟ يف ساللة كل ثور من الثريان األكرث استعامال
(انتقينا أداجيو (ب.ب.ج) ،وأمبرييال (ج.أ.ب) و شرييف
(ب.ب.س.إ) و كيلواط (فابروكا) من أجل دراستهم) والذين
ينحدرون ،كام يبدو ،من أصول وانتقاءات مختلفة ،نجد يف
املتوسط  5مرات «كَالوبور» ،و  5مرات «أوبتيسيان» ،و 3مرات
«ريون» يف األجيال التسعة األوىل .أين هو إذن التنوع الورايث؟
ال ميكن للتهجني أن يكون دامئا هو الحل املعجزة ،لكن إذا تم
بطريقة معتدلة ومع ثريان جيدة ،يكون مفيدا يف أغلب الحاالت
والربهان أمامكم .بإمكاين تصور كتابا جديدا حول أنساب

الحيوانات ذات العضالت املزدوجة دون متييز يف عرقها...غري أن
هذا خارج عن إطار اختصايص .يف  ،1950كان جدي ينتقي
اللحم .غري أن الجميع اعتربه مجنونا .يف الثامنينيات من القرن
املايض ،كان أيب ينتقي الحجم والقدرة عىل التأقلم والتكيف.
الجميع اعتربه معتوها .وأتوىل اليوم عملية الرتبية بادماج دم
ثريان فرنسية ذات عضالت مزدوجة و...الجميع يعتقد انني
مجنونا بدوري .واملؤكد أن الجنون مرض ورايث .وأمتنى أن تصبح
هذه الرؤيا مؤكدة.
بونوا كاسار

سانسوين؟ مرة أخرى !

green doses
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الحل الجذري لزيادة الحجم ! الرقة
والرشاقة مضمونة .نسل يتميز بنمو
رسيع وآداء اقتصادي ممتاز.
"منحني التهجني بني سالالت
بارثوين وشارويل الكثري من االرتياح يف
السنوات القليلة املاضية .إذ مل تعد
البقرات املكتملة التي يبلغ وزنها أكرث
من  1000كلغ والثريان الصالحة للذبح
بعمر  17شهرا ،تشكل استثناءا".
مارك بويدن ((0495/57.79.49
يف الوقت الحارض ،تتعدد حاالت
عجالت سامسوين التي سجلت أوزانا
وأسعارا قياسية...ويدرك العديد من
املربيني عىل أن الحيوان يجب أن
يكون يف أوجه أثناء بيعه.

لحوم ذات جودة عالية
Fagot
Eclipse

Tom Pouce
Baguenaude
Homard
Fleole
Furet
Uranie

Mirador

سامسوين ،ثور باغثوين
السائل املنوي FR8601141460 / 19482 :
 3سنوات و  8أشهر 1400 ،كلغ 1,63 ،مرت

Oural

Felicie
Lulu

Octavie

Imperatric

جاكبوت × سانسوين لدى ب .رابو
( )25 14 05 0484مبييكري يعترب:
"التهجني خالل الجيل األول شيئا
محمودا .وعندما تحصل عىل "بلون بلو
بيلج" جيد وثقيل الوزن فهذا أحسن
يشء! منذ أن بدأت يف االشتغال مع
فابروكا وأقوم بعملية التهجني ،ربحت
أكرث من  100كلغ من اللحم الحي يف
ثرياين التي ال يتجاوز عمرها  19شهرا.
وهنا تكمن املردودية".
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Blue doses

إيكولو  :معدل زيادة يومية هائلة !

أيكولو ،ثور شارويل من نوع إم-أش/إم-أش
السائل املنويFR 5812209707 / 19891 :
 24شهرا 1086 ،كلغ 1,43 ،مرت
ولد بتاريخ 2009/04/15
Tyrolien

Aramis

Olympiade
Noceur

Sibelle
Ostie

ولد مبزرعة شارويل املشهورة ،وتم تتويجه باستمرار يف
املنافسات الوطنية ( 350عجل يف السنة) ،إيكولو هو
حفيذ أحد األبطال السابقني بباريس ومن أم ثقيلة
جدا .ويعترب سمكه مدهشا بالنسبة لثور ال يحتوي
عىل دم «بلون بلو» يف عروقه .وتتم مراقبته من
طرف السلطات املختصة بعرق شارويل ،إذ بلغ وزنه
 383كلغ بعمر  210يوما وكان أحد أفضل الحيوانات
يف املزرعة نظرا ملعدل الزيادة اليومية .كام يتوفر
«إيكولو» ،الذي ينحدر من نسب مغاير لـ»أرتوا»،
عىل كل املقومات النتاج كمية لحم أكرب من سلفه.
والنتيجة مل تكن مخيبة لألمل...

توجد مجموعة من ثريان إيكولو لدى
مارك بويدن بجيبي« :نستعمل إيكولو
مع «بلون بلو بيلج» ومع ِعجالت
"ساسوين" و"آرتوا" وهكذا حصلنا
عىل ارتفاع مدهش يف معدل الزيادة
اليومية ( 200 -+غرام) وكمية مامثلة
يف «بلون بلو بيلج» .مل يسبق لنا أن
بعنا ثريانا عمرها  17شهرا بهذا الوزن».
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جرعات فستقية
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فورتيش  :إذا اضطررنا الختيار واحد ...سنختاره هو !

فورتيش ،ثور بارثوين من نوع إم-أش /إم-أش
السائل املنوي FR 4439310975 / 20173 :
سنتني و  9أشهر 1276 ،كلغ 1,52 ،مرت
ولد بتاريخ 2010/07/19
Tyrolien

Aramis

Olympiade
Noceur

Sibelle
Ostie

يف منافسة بارثوين الوطنية كان وزنه أكرث بـ  300كلغ
من متوسط وزن فصيلته ،أي  1105كلغ بعمر 26
شهرا .وحصلت أمه عىل الجائزة األوىل فيام توجت
أخته بطلة .وبدأ يقفز عىل األبقار يف القطيع يف سن
 16شهرا ،وميكن متييز عجوله نقية الساللة بسهولة.
بالنسبة للباقي ،انظر الصورة والرشيط عىل املوقع
االلكرتوين وكون وجهة نظرك الخاصة...
هل أنت ر ٍ
اض عن سامسوين؟ ميتلك فورتيش عضالت
مزدوجة أكرب ،وهو أعرض وأكرب وأثقل...لكن دعنا
ال نشرتي السمك يف البحر...فالزال أمامنا أكرث من
شهرين من االنتظار قبل رؤية العجول األوىل من
بلون بلو بيلج.
ويوضح "فورتيش" وحده بجالء إرادة فابروكا يف إيجاد
حلول مبتكرة للتناسل الداخيل لـ" بلون بلو بيلج" مع
الحفاظ عىل مستوى عضالت أكرث من كايف للسوق
الحايل.
"وتتميز عجول «فورتيش» عىل أبقار بارثوين عن غريها
بتطورها ،وظهرها ،وعضالتها وطولها االسثنايئ.
وعىل أبقار "بلو" سيكون األمر ممتازا".
لورون جاري ( )+33.6.88.89.87.20مبونكوتون ،بائع
فورتيش ومالك لخمسة عرش عجال.

وقد توجت أخت فورتيش املنحدرة من نفس مجموعة األجنة
كبطلة وطنية لل ِعجالت يف شهر سبتمرب/أيلول  2012وبلغ وزنها
 790يف سن  26شهرا.
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كيف تستعمل بشكل أفضل الرتكيبة الوراثية فابروكا؟
: باختصار وبحسب السالالت املتوفرة لديكم
عدد البقرات

MEAT

SIZE

VIANDE

TAILLE

بقرات ذات انتاج عايل من اللحم
بقرات
«بقرات «معيارية
أو متناسلة داخليا
ذات انتاج كاف
أو صغرية جدا
من اللحمصغرية نوعا ما
أو من أصول خطرة

بقرات
سمينة للغاية
قليلة اللحم

بقرات ضخمة
قليلة اللحم

Cantona
Obligeant
Vaucluse
Passe-Partout
Goulu
Narrateur
Obama
Mannequin

Edifiant
Kilowatt
Irish Coffee
Javanais

Jet-Set
Hercule
Suarez

Dandy
Ecolo
Fortiche
Sansonnet

Dynamite
Iguanodon
Immense
Mirador
Gagneur
Milou
Naïf
Tintin

! اليشء ميكن أن يعوض اتصاال وديا مع فريق براغاميت وملام بواقعك االقتصادي،بالنسبة لفابروكا

In Wallonia :

Baudouin Lamarche
0473 59 58 65
Liège / Brabant
Namur Nord / Hainaut Est

And all our insemination partners...

Joël Pardons
0496 35 31 93
Hainaut
Vincent Jacquemin
0474 57 50 55
Pays de Herve

Jean-Philippe Cosse
0473 75 36 33
Luxembourg / Namur Sud

