Fokstierrapport

Bism uth doorgelicht

Bismuth des Prés de la Fontaine
(Artaban x Napoleon)

Complete fo kstier ondergewaardeerd in de Lage Landen
Bismuth des Prés de la Fontaine. In Wallo-

het nieuwe KI-station van BBG te Ciney’,
vertelt hij met enige trots.

nië begint zijn nafok zich op de bedrijven
Bismuths moeder Harpie

te onderscheiden. Hij kan bovendien het
volledige pallet fokwaarden voorleggen.
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n Vlaanderen is hij maar weinig ingezet, maar
in Wallonië begint zijn nafok zich te onderscheiden’, weet Jean Ippersiel, productmanager bij de
Belgian Blue Group, over Bismuth des Prés de la Fontaine te vertellen. ‘Van Bismuth werden al meer dan
twaalfduizend spermarietjes in Wallonië verspoten.
De stier is nu volledig afgetest en de resultaten mogen gezien worden. De kalveren zijn regelmatig gebouwd, goed in type, misschien iets te licht op de
leeftijd van één jaar. Spijtig genoeg hebben we de
stier moeten afvoeren vanwege het karakter.’
Bismuth behoort inderdaad tot het zeer kleine kransje stieren dat in klassieke fokkerijschema’s het
predikaat ‘fokstier’ mag voeren. Zowel de vleesproductiecijfers als het exterieurprofiel van zijn nakomelingen zijn vastgelegd, met een dikke plus voor de
deelbeoordelingen bespiering, type, algemeen voorkomen en totaalscore. Op het vlak van beenwerk
scoort de stier rond het optimum van 100.

René Hut: ‘Eerste twee dagen met
speenemmer zijn moeilijk, daarna gaat
het vanzelf’
heel wat rusticiteit.’ Op een leeftijd van
tien jaar is Héloise nog steeds fokactief op
het bedrijf. René Hut vertelt er graag bij
dat er nog 17 dochters van haar via embryotransplantatie op het bedrijf rondlopen. ‘Haar zoon via Brutus, Capitaine
des Prés de la Fontaine, stond zelfs model
voor het schilderij in de ontvangsthal van

Het fokbedrijf scoort bovengemiddeld
qua exterieur in vergelijking met het landelijk gemiddelde: Sho 80 Bs 86 Ty 82
Be 94 AV 74 To 84, tegen landelijk: Sho
77 Bs 84 Ty 80 Be 91 AV 69 To 83. Het
hoeft dan ook geen verwondering dat er
op stal niet minder dan 34 stiermoeders
staan, waaronder Hélène en Héloise,
maar ook Harpie.
Harpie (AV 88,9) vertegenwoordigt de
‘tweede stamlijn’ op het bedrijf. Deze Napoleondochter is met haar 1,35 meter
niet de grootste van het veekoppel, maar
scoort voor gestalte toch nog een eerste
categorie. Vooral haar sterke beenwerk
en het hellende kruis met diepe bilbespiering spreken boekdelen. ‘Naast wat hoogtemaat mist zij wat breedte’, analyseert
de fokker zijn koe. Harpie werd kampioene bij de gekalfde vaarzen te Ath en scoorde 1a in Libramont en Doornik. ‘Haar
moeder Bariolee was een grote, zware koe
op opperbest beenwerk die echter finesse

Harpie (v. Napoleon), Sho 78 Bs 90,3 Ty 85,3 Be 93,0 AV 85,0 To 88,9

Koe Héloise is ideaal
Bismuth werd gefokt door René Hut (39) uit het Henegouwse Tertre. Bij de overname van het ouderlijk
bedrijf in 1990 schakelde Hut over van het witblauwdubbeldoeltype op het vleestype. Nu telt de veestapel
280 stuks vee voor 120 kalvingen. De fundamenten
van zijn dikbilfokkerij legde René Hut met de aankoop van Ecornée de l’Airalle. Deze koe, gefokt door
Marcel Debar uit Gosselies, is de moeder van de twee
volle zussen Hélène en Héloise des Prés de la Fontaine. Hélène is de moeder van gewezen KI-stier Avenir
des Prés de la Fontaine (v. Fausto). Maar de meest bekende van de twee zussen is wel Héloise.
Héloise werd nationaal kampioene in Libramont
(’97), in Brussel (’98) en in Doornik (’99). Deze Lutin
du Boucheletdochter is bovendien met haar 95,1
punten voor totaalscore de hoogst gepunte koe ooit
in het Belgisch-witblauwras. Ze is in de ogen van haar
fokker dan ook het ideale witblauwtype. ‘Een brede,
cilindrisch gebouwde koe op goed beenwerk, die
zonder enig probleem haar gewicht van 900 kilogram mager kan dragen. Verder is ze een koe met

miste in de broekbespiering en afwerking
in type,’ geeft René Hut aan, ‘vooral het
gebroken bekken oogde weinig fraai.
Geen keuringskoe dus, wel een goede fokkoe. De paring met Napoleon kwam er om
finesse bij te brengen en het bekken te
corrigeren.’

Paringsadvies
Harpie werd gepaard met Fausto, Uranus
en Artaban. Het leverde drie stierkalveren
op. ‘Haar beste stierkalf uit Fausto ging
echter dood’, vertelt de Henegouwer met
spijt. ‘De daaropvolgende combinatie uit
Ingenuzoon Uranus was eerder teleurstellend, maar met Artabanzoon Bismuth
was het opnieuw raak. Artaban compenseerde het gemis aan hoogtemaat en
breedte van Harpie voortreffelijk.’ Bismuth kreeg 1a in Libramont in 2000 vooraleer hij naar de KI-stallen verhuisde.
De fokker heeft Bismuth ingezet op zijn
Avenirdochters. ‘Avenir fokte zware koeien die gemiddeld tekortkwamen in
vleestype’, legt René Hut uit. ‘De compensatieparing resulteerde in correcte, vitale
kalveren die stijl bezitten.’
René Hut, die zijn jongvee opfokt op basis
van magere melk tot de leeftijd van tien
maanden, erkent dat de kalveren de eerste twee dagen moeite hebben om uit de
speenemmer te drinken. ‘Maar als ze het
systeem doorhebben, heb je er nooit meer
problemen mee. Op zware fokkoeien met
een tekort aan type moet de combinatie
met Bismuth goed kunnen aanslaan.’
Guy Nantier
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