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Tropiq ue de Cras Avernas

Tropique de Cras Avernas

(Bijoutier de Roupage x Major de Cras Avernas)

24e plaats in de toprangschikking aller tijden
Ter gelegenheid van de recente
fokwaardeschatting deed Tropique de Cras
Avernas zijn intrede in de toptabel van de
betere ‘economische’ verervers.
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Eén standaardafwijking is gelijk aan 10 punten, bron: Herdbook BBB, Ciney juli 2007		
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okwaarden voor functionele kenmerken, fokwaarden voor zoötechnische kenmerken bij
geboorte en op veertien maanden ouderdom en
fokwaarden voor exterieurkenmerken: Tropique
de Cras Avernas bezit ze allemaal sinds de indexberekening van juli laatstleden. Waren zijn
vorige fokwaarden krap en met een lage betrouwbaarheid, voor de jongste indexberekening kwamen
er nakomelingen bij en steeg de betrouwbaarheid
van de verervingscijfers naar 99 procent. Met een
economische index van 119 prijkt de stier nu op de
vierentwintigste plaats in de topranking ‘aller tijden’
van volwaardig afgeteste stieren. Hoewel Tropique
is afgevoerd, is de voorraad sperma nog ruim.

Een maximum aan vlees op vier poten
‘Tropique was bij geboorte een normaal kalf, niets
bijzonders’, meldt zijn fokker. ‘Na enkele weken
kwam er de fijne bespiering in. Op vijf maanden ouderdom verongelukte het stierkalf en scheurde zijn
ligamenten.’ Ondanks een moeilijke gang vanwege
het zeer langzame herstel, behaalde Tropique een
jaar later toch een 1b-plaats op de voorjaarskeuring
te Hannut. Zijn eigenaar meldde hem dan ook aan
voor de nationale te Libramont. In Libramont zal de
stier niet geraken omdat hij voor de keuring aangekocht werd door de Belgian Blue Group (BBG) en
deze geen sanitaire risico’s wilde lopen.
Tropique kreeg op een leeftijd van 22 maanden een
officiële exterieurbeoordeling van 86 punten met op
onderdelen 78 voor schofthoogte (+1), 89 voor bespiering, 81 voor type, 68 voor beenwerk en 80 voor
algemeen voorkomen. Tien maanden later zette de
stier een schofthoogtemaat neer van 136 cm (–3),
een krimp van vier centimeter. In het verervingsprofiel van de stier valt op dat de nakomelingen aan de
kleine kant zijn en een vrij krom spronggewricht bezitten zoals Tropique zelf en vadersvader Bruegel.
Tropique werd geboren bij José Lallemand-Dantinne
te Cras Avernas. Het Luikse witblauwbedrijf, dat de
stalnaam ‘de Cras Avernas’ voert, draait al tientallen
jaren mee in de fokkerij en telt circa zeventig moe-

José Lallemand-Dantinne: ‘Tropique
vererft niet alleen voortreffelijk, hij is ook
een goede bevruchter‘
derdieren. Het no-nonsensebedrijf van
het zoogtype is volledig gericht op de productie van fokvee; mannelijk en vrouwelijk reformedieren worden verkocht voor
de afmest.
Op de AWE-verzamelstaat 2006 van de
exterieurbeoordeling prijkt voor ‘de Cras
Avernas’ een gemiddelde van 76,1 punten voor hoogtemaat, 87,3 punten voor
bespiering, 82,9 voor type, 90,6 voor
beenwerk en 78,6 voor algemeen voorkomen. Het levert een eindtotaal op van gemiddeld 86,1 punten.
Tropique is niet de eerste stier die het beVicky (Tropique x Fervent S.)

drijf aan de ki heeft geleverd. Nectar (v.
Indien), Rabbin (v. Torrero), Salomon (v.
Tonique) en de in Vlaanderen veel gebruikte Labrador de Cras Avernas (v. Bruegel) waren hem al voorafgegaan.
‘Een maximum aan vlees op vier poten,’
verwoordt José Lallemand (48) kernachtig
zijn fokdoel, ’lang, breed en, als het enigszins kan, ook groot. Alles draait in mijn
ogen om het geslachtgewicht. Tropique
werd in de aanvang bekritiseert om zijn
kleine hoogtemaat. Maar wat blijkt, al
zijn nakomelingen leveren mooie geslachte gewichten op. Hoogtemaat is dus
niet alles.’

Eigengefokte moedersvader
Option, de moeder van Tropique, is een
eigengefokte koe uit de eigengefokte
stier Major de Cras Avernas. ‘Major was
een Guliverzoon,’ vertelt de veehouder,
‘een zeer brede en zeer bevleesde stier
die naar mijn aanvoelen te weinig fijnheid uitstraalde. Een stier die nu in de
mode zou zijn. Option bezat een voorhand en rugbespiering zoals een stier en
een brede, maar eerder vierkante achterhand in achteraanzicht. Absoluut geen
showtype.’ Option kreeg een exterieurscore van 84,7 punten. ‘Haar enig minpunt was de krappe hoogtemaat’, geeft
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Lallemand aan. Option heeft twee kalveren gegeven: het eerste, een stierkalf uit
Ajusté, werd verkocht voor natuurlijke
dekdienst. Het tweede kalf was Tropique
uit Bijoutier. Waarom deze stierkeuze?
José Lallemand: ‘De beste koe die ik tot
op heden gefokt heb, is Romane, een 91punten Ajustédochter uit een Gulivermoeder. Romane behaalde een 1a bij de
vaarzen te Libramont 2000 en werd in
het kampioenschap verslagen door 91
puntenkoe Davina du Haut Arquennes.
Het is evident dat je dan graag opnieuw
Ajusté uitprobeert. Ook de keuze nadien
van Bijoutier was heel logisch. De eerste
kalveren hier van Bijoutier waren super,
rond en fijn bevleesd, conform Bijoutier
zelf en diens vader Bruegel.’
De grootmoeder van Colibri, Miette, is
zonder origine. ‘In de feiten is de vaderlijn wel gekend’, geeft José Lallemand
aan. ‘De vader was ki-stier Capricieux de
la Hesbaye, een Dandyzoon gefokt door
Eric Cardyn.’

Goede bevruchter
Sinds jaar en dag wordt het fokvee op ‘de
Cras Avernas’ bevrucht met sperma van
stieren uit de ki-centra. Voor 2007 komen
onder meer Harisson, Genièvre SF, Ideal
SF en Tropique in aanmerking.
‘Tropique is immers ook een bovengemiddeld goede bevruchter.’ Een vaststelling die bij de Vlaamse Rundvee Verbetering wordt bevestigd.
Guy Nantier
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