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

Ki-stier Emerson du Pont d’Herbais fokt gezond vee zonder excessen

In het populatiegemiddelde
De fokkerij ‘du Pont d’Herbais‘ is niet meer. De laatste getuige
is de huidige ki-stier Emerson, die een verervingspatroon laat
optekenen zonder extremen. De stier komt uit een veestapel
waarin de gezondheidsstatus van het vee topprioriteit was.
tekst Guy Nantier

K

i-stier Emerson du Pont d’Herbais
valt met zijn gemiddelde fokwaarden
van 103 voor gewicht-bespiering en 102
voor totaal exterieur niet op tussen het
grote geweld van vleesproductietoppers
of exterieurcracks. Maar de ‘grijze muis’
van de Belgian Blue Group is wel vrij van
alle zeven gekende gebreken. Voor wie
zijn veehouderij stoelt op gezonde genen
en betrouwbare fokwaardecijfers uit de
fokperiode kan in vertrouwen met de
stier aan de slag.
De fokkerijbenaming ‘du Pont d’Herbais’
bestaat niet meer. Eigenaar Herman Germeau (65) stopte er vijf jaar geleden mee
vanwege problemen met zijn rug. De opvolging door een van de twee dochters
zat er niet in, waardoor de veestapel uitzwermde naar diverse andere stallen. De
door Germeau als vaarskalf aangekochte
Echarpe de Fooz (v. Notez-Le) ging terug
naar haar eerste eigenaar, Eric Coheur,
die er in 2008 een nationale titel te Libramont mee behaalde.

Het fokbedrijf in het Waals-Brabantse
Herbais was met 35 kalvingen op jaarbasis gering van formaat. ‘Met de kleine
dikbilfokkerij, naast 55 hectare akkerbouw, verdienden we toch goed’, vertelt
Herman Germeau. ‘In de eerste plaats
omdat we in de fokkerij altijd gezond vee
zonder uitval nastreefden en inteelt
zorgvuldig trachtten te vermijden. Zo
hebben wij hier nooit één van de zeven
erfelijke gebreken of enig ander gebrek
gezien. Behoudens een enkele keer misschien: een kalfje met varkenshuid, zonder haar dus, en geen ogen.’

Veel individuele aandacht
Luxe in stallen en machines was te Herbais ook niet aan de orde, aldus de fokker, wel investeringen in goed fokmateriaal, zoals de eerder genoemde Echarpe
of Devise de Saint Fontaine, de grootmoeder van Emerson.
‘Ter compensatie van de mindere luxe
kregen de dieren veel individuele

Champagne du Pont d’Herbais, moeder van ki-stier Emerson

aandacht, vooral richting opfok.’ Als
voorbeeld geeft Germeau aan dat verse
kalveren steevast enkele seconden ondersteboven werden gehangen om de
slijmen te verwijderen uit de longen en
dat ze altijd onder een infrarood lamp
werden gelegd om mooi op te drogen.
Vanaf drie weken ouderdom tot de leeftijd bij eerste kalving op gemiddeld twee
jaar stond het vee het jaar rond ook op
de weide. De dieren beschikten er over
transportcontainers die aan twee zijden
waren opengemaakt. Om de twee dagen
werden de containers schoongemaakt en
opnieuw ingestrooid. ‘Het jongvee kreeg
op de weide ook dagelijks voordrooggras,
droge pulp, luzerne, spelt, hooi en stro,
aangevuld met mineralen en vitaminen’,
vertelt Herman Germeau. ‘Enkel de gekalfde dieren stonden ’s winters op stal,
in nota bene een afgeschreven aanbindstal.’
De fokkerij van het witblauwvleestype
kende te Herbais pas een start eind jaren
tachtig, begin jaren negentig. Tot dan
was het vee op het bedrijf van het
witblauw dubbeldoeltype, waarmee een
klein quotum werd volgemolken. Omdat
de veehouder principieel tegen de aankoop van melkquotum was om te kunnen produceren, is hij geleidelijk aan
overgeschakeld naar het vleestype. Het
melkquotum vulde hij vervolgens in met
enkele montbéliardes. Germeau: ‘De focus in de vleesveehouderij lag op gezond
vleesvee en daarnaast op sterk beenwerk, een fijne huid en een hoog karkasgewicht.’

Eerste kalf op twee jaar
De moeder van Emerson heette Champagne du Pont d’Herbais en werd geboren op 1 januari 2002, vandaar de toepasselijke naam Champagne. Zij was het

Bavarde de Saint Fontaine
(v. Rameaux de Saint Fontaine)
Devise de Saint Fontaine
(v. Visconti de Saint Fontaine)
Champagne du Pont d’Herbais
(v. Joker du Pont d’Herbais)
Emerson du Pont d’Herbais
(v. Artaban de Saint Fontaine)
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resultaat van een paring tussen Devise de Saint Fontaine (v. Visconti SF) en Joker du Pont d’Herbais (v.
Torrero).
Champagne kalfde een eerste maal af op tweejarige
leeftijd van Artaban. ‘Mits goed wordt gevoederd tijdens de opfok, is kalven op twee jaar beslist haalbaar’, zegt Germeau. ‘De paring met Artaban? Artaban fokte hier net als Torrero goed vee zonder
uitval.’ Het eerste kalf was Emerson. Zoals alle andere stierkalveren van het bedrijf, ging Emerson
naar het centrale opfokstation RSC te Ciney.
Tijdens zijn opfok liet Emerson een daggroei van 1,36
kilogram noteren. Op 13 maanden woog de stier 568
kilogram bij een schofthoogte van 121 centimeter.

Moeder ‘passe-partout’
Met een tussenkalftijd van 547 dagen kalfde Champagne een tweede maal af van opnieuw een stiertje,
VM du Pont d’Herbais (v. Latent de Somme). Haar
derde en laatste nazaat was een vaarskalf, geboren
met een tussenkalftijd van 316 dagen en luisterde
naar de naam Genova du Pont d’Herbais (v. Elan SF).
Champagne werd verkocht aan een veehouder om
er embryo’s uit te winnen.
De moeder van Emerson kreeg een exterieurscore
van 86 punten met op onderdelen 83 punten voor
hoogtemaat, 85 punten voor bespiering, 83 punten
voor type, 92 punten voor beenwerk en 75 punten
voor algemeen voorkomen.
‘Het was een dier “passe-partout”’, aldus Herman
Germeau. ‘Ze bezat goed beenwerk, ze was groot en
lang en voldoende fijn bespierd in de achterhand.
Kortom, ze was gemiddeld goed op alle fronten.
Wellicht mocht ze wat vleestypischer zijn in de
breedte van het bekken en in uitstraling van de bespiering.’

Nog een kans
Emerson du Pont d’Herbais was het laatste wapenfeit van de Waals-Brabantse fokkerij. De ki-stieren
Brillant du Pont d’Herbais (v. Seduisant), Frank du
Pont d’Herbais (v. Artaban), East-White du Pont
d’Herbais (v. Orpheon) en Joker du Pont d’Herbais
(v. Torrero) gingen de stier vooraf. Allemaal vonden
ze hun weg naar de ki via het centrale opfokstation
RSC te Ciney.
Wie de genen van de fokstal du Pont d’Herbais
heeft gemist, heeft naast Emerson nog een tweede
kans met de huidige ki-stier Ebony de la Haie Madame. Ebony staat bij BBG op de kaart. Germeau
zonder nadenken: ‘De vader van Ebony is Ebony du
Pont d’Herbais, een zoon van Brillant du Pont
d’Herbais.’
Maar vooral de herinnering aan Joker blijft bij de
fokker levendig. ‘Joker was onze eerste stier op de
ki en hij zette ons bedrijf op de kaart’, zegt hij weemoedig. ‘De stier fokte bijzonder goed qua vleesproductie én exterieur, getuige zijn index gewicht-bespiering van 122 punten en zijn fokwaarde totaal
exterieur van 108 punten. En voor ons om nooit te
vergeten: zijn dochter Bleuette du Pont d’Herbais
bezorgde ons zes kampioenstitels, weliswaar op regionaal en provinciaal vlak, in één jaar.’ l
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Eén standaardafwijking is gelijk aan 10 punten.
Bron: Herdbook BBB, Ciney juli 2011
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