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Pierre Calmelly: ‘Fokkerĳ is geen simpele optelsom
maar is het creëren van nieuwe bloedlĳnen’

Schepper van
genetica

Pierre Calmelly
Het genetisch niveau van de limousins van Pierre Calmelly is hoog. Hĳ is voorzitter van het opfokstation te
Lanaud en bestuurslid van het limousinstamboek.

De Franse limousinfokker Pierre Calmelly uit Bozouls levert stierkalveren aan zowel het centrale opfokstation te Lanaud als het
particuliere opfokstation Gelioc. Hĳ is kritisch tegenover foktechnici en omschrĳft zichzelf graag als ‘schepper van genetica’.
tekst Guy Nantier

‘E

erlĳk gezegd, ik zie de toekomst
voor de vleesveehouderĳ somber
in. Kĳk, begin jaren tachtig kregen wĳ
2,97 euro per kilogram levend gewicht

voor onze limousinkalveren. Anno 2009
bedraagt dit 2,67 euro. Maar in die tĳdspanne van dertig jaar zĳn onze lasten
wel met een factor twee tot drie geste-

Bozouls

Frankrĳk
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gen. Er zĳn mĳns inziens twee gekken
in de vleeseconomie: de producent en de
consument. De tussenhandel profiteert
hiervan en loopt met de marges weg.’
De index IVMAT bedraagt te Bozouls
105 punten, het rasgemiddelde
slechts 97 punten
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Aan het woord is limousinfokker Pierre
Calmelly (46) uit het Zuid-Franse Bozouls. Calmelly is voorzitter van het centrale limousinopfokstation te Lanaud en
is lid van het dagelijks bestuur van het
Franse limousinstamboek. De Fransman
erkent dat de zoogkoeienpremie de kloof
tussen lasten en opbrengsten wat heeft
gedicht. ‘Maar zeker onvoldoende.’

Limousin past in elk milieu
Pierre Calmelly nam in 1986 het ouderlijk bedrijf over, dat zich oorspronkelijk
toelegde op de productie van roquefortkaas met melkschapen. Vader Calmelly
schakelde in 1976 geleidelijk aan over op
het houden van limousinfokvee met een
korte passage van charolaisvee. ‘Maar
mijn vader vond dat hij met het charolaisvee te veel werk had.’ In 1985 was
het bedrijf volledig omgeturnd en voor
de volle honderd procent raszuiver. Pierre Calmelly: ’Limousins kalven vlot af en
passen in elk productiesysteem: of dat
nu gericht is op de zuivere fokkerij of op
de productie van blank of rosé kalfsvlees
zoals “les veaux d’Aveyron et du Ségala”,
of op de productie van stieren- of koeienvlees. Bovendien zijn het robuuste dieren die in elk milieu passen.’
Het bedrijf van Calmelly is een eenmansbedrijf dat 65 zoogmoeders telt en 90
hectare landbouwoppervlakte. De 55
hectare grond bestaat uit natuurweiden,
25 hectare uit tijdelijke weiden met luzerne als teelt en de overige 10 hectare
wordt ingenomen door granen. Mais
wordt er zeer weinig geteeld vanwege de
steenachtige ondergrond op 30 cm diepte en de zeer droge zomers.

Particulier opfokstation
Voorheen was het bedrijf biologisch georiënteerd, nu niet meer. ‘Bio biedt weinig toegevoegde waarde wanneer je inkomsten wil genereren uit de verkoop
van fokvee’, geeft de veehouder als uitleg mee. Pierre Calmelly regelt zijn afzet
met de verkoop van fokmateriaal. De
helft van de vrouwelijke dieren wordt op
een leeftijd van acht maanden verkocht
als fokvaars. De andere helft verlaat het
bedrijf als drachtig fokvee. De helft van
de stierkalveren wordt als dekstier verkocht op een leeftijd van twaalf tot vijftien maanden. Verder gaan er nog stierkalveren weg op zeven à negen maanden
ouderdom naar het centrale opfokstation van het limousinstamboek te Lanaud
of naar het evaluatiestation Gelioc.
Gelioc is een van de drie particuliere selectiestations voor gebruikskruising die
het limousinras rijk is. ‘Gelioc is gericht
op het gebruik van het ras als terminale

Balsa (v. Ultime) is eigendom van Pierre Calmelly én dertig andere fokkers

kruising voor pure vleesproductie’, legt
Calmelly uit. ‘De drie particuliere opfokstations zijn niet concurrerend voor Lanaud maar complementair.’

Eigen creatie met Verdi
Pierre Calmelly geeft tijdens het gesprek
mee dat de verkoop van natuurlijk dekkende stieren de laatste paar jaren wel
stokt. ‘Reden is dat bijna alle veehouders
alsook de ki-centra zich bevoorraden te
Lanaud. Het centrale opfokstation biedt
de kopers niet alleen sanitaire veiligheid,
maar ook vergelijkbaarheid tussen stieren door de uniforme opfok.’
Zelf heeft Calmelly nog geen stieren op
de ki gehad. ‘Niet eigengefokt. Césarzoon Manoir heb ik op het opfokstation
te Lanaud gekocht en werd met een aantal fokkers in het veld gunstig getest
voordat de ki hem aankocht.’ Als reden
voor de afwezigheid in de ki-catalogi
geeft de fokker aan dat hij bijna geen kistieren inzet. ‘De foktechnici van de kicentra bevoordelen nu eenmaal de opbouw van bloedlijnen uit ki-afstamming.
Ik zie het zo: fokkerij is het creëren van
nieuwe bloedlijnen en is niet zomaar een
simpele optelsom. Een fokker is een
schepper van genetica.’
Meteen valt ook de naam van Verdi (Soleil x Géant). De stier veroverde tweemaal de nationale titel, in 2007 en in
2008. ‘Verdi is een eigen creatie’, zegt
Calmelly met trots. ‘Vader Soleil heb ik
op de veiling van het opfokstation van
Lanaud gekocht om hoogtemaat in het
koppel te brengen. De stier, die van het
fokkerijtype was, fokte goede moeders,
maar de nakomelingen misten conformatie. Moeder Ridelle bezat wel een goede conformatie en was van het mixte
type. Moedersvader Géant was net zoals
Manoir eerst in het veld getest voordat

de ki hem aankocht. Bij de paring had ik
nooit durven dromen dat er een kampioen uit zou worden geboren. Bij de geboorte bezat Verdi veel skeletontwikkeling. De stier is daarna ten opzichte van
zijn leeftijdsgenoten altijd een buitenbeentje in groei gebleven. Op een ouderdom van vijftien maanden heb ik hem
verkocht aan twee fanatieke prijskampfokkers. Zij hebben de stier naar de
hoogste podiumplaats gebracht. Maar
fokken is ook risico’s nemen’, vervolgt
Pierre Calmelly in één adem. ‘Zo durf ik
stieren te gebruiken die niemand wil,
zoals Asterix, een zoon van de vrij onbekende Sexy, die ik heb aangekocht te Lanaud, maar zonder kwalificatie RJ. Van
Asterix zijn er inmiddels al drie stierkalveren aanvaard door de opfokstations.’

Hoog genetisch niveau
Te Bozouls wordt gefokt op het behoud
van hoogtemaat in het koppel met verbetering van de breedte in de rug en lenden (de regio van de nobele vleesstukken) en de breedte van het bekken (voor
vlotte afkalvingen). Vorig jaar heeft
Calmelly op 65 afkalvingen slechts twee
moeilijke geboorten gehad. Behoud
van de vruchtbaarheid is ook een topprioriteit. ‘Ik wil één kalf per koe per jaar
behouden.’ Van de 65 zoogkoeien zijn
veertien stuks gekwalificeerd RRE (elitemoeder) en achttien stuks RR (preferent).
In het koppel lopen veel nakomelingen
van Liseron, Manoir, Poquemon en Soleil.
Calmelly gebruikt altijd dekstieren die
in mede-eigendom zijn met andere fokkers, zoals Balsa (v. Ultime). Het genetisch niveau van de veestapel is hoog: de
index IVMAT bedraagt 105 punten, terwijl het rasgemiddelde slechts 97 punten
bedraagt. ‘En dat met eigen creaties!’ l
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