B E D R I J F S R E P O RTA G E

Ierse familie Smith succesvol in het fokken van
topvee, ongeacht het runderras

Een neus voor
topfokkerij

William Smith
William Smith van Milbrook Limousin zoekt uit het
ki-aanbod alleen het beste van het beste voor zijn topkoeien.

Het fokbedrijf Milbrook Limousin grossiert in recordbedragen.
De duurste Ierse limousinkoe en limousinstier ooit werden op dit
fokbedrijf geboren. Eigenaar en fokker William Smith tekent tevens voor tal van nationale kampioenen.
tekst Guy Nantier

D

e laatste twintig jaar heeft Milbrook
Limousins verschillende nationale titels in Ierland achter zijn naam weten te
schrijven. Een van de bijzonderste prestaties van het Ierse limousinfokbedrijf is
het drie jaar na elkaar behalen van de nationale titel bij de vaarzen met drie verschillende dieren uit drie verschillende
moeders. Een overtuigend bewijs van de
fokkunde van de familie Smith.

Vijfsterrenvaars
In 2007 won de vaars Milbrook Ainsi 2 (v.
Mas du Clos) en in 2008 Milbrook Baby
(v. Brookmill Usefill). De laatste winnares in de rij is Milbrook Celine. Celine

werd in 2009 nationaal kampioene bij de
vaarzen en reserve algemeen kampioene. Zij is op basis van haar genetische
verwachtingswaarde een vijfsterrenvaars en nu drachtig van Siam, een Ionescozoon die tot de één procent beste
limousinstieren behoort in Ierland.
Celine zelf is een Greensons Gigolodochter uit Milbrook Ulla, de algemeen Ierse
kampioene 2009. ‘Gigolo is een Britse kitopper uit begin jaren negentig’, becommentarieert fokker en eigenaar William
Smith. ‘Zijn laatste twee spermarietjes
werden in 2008 geveild voor maar liefst
540 euro per rietje, een tot op heden ongeëvenaarde recordprijs. Wij hebben

Stamboek of niet-stamboek: alle dieren op Milbrook krijgen eenzelfde behandeling
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hier ook nog wat spermarietjes van de
stier in het vat zitten.’
De fokker gaat Ulla binnenkort nogmaals spoelen met Gigolo om nieuwe
kampioenen te fokken. ‘Deelname aan
shows helpt ons het genetisch potentieel
van ons fokvee beter in te schatten. En
kampioenen fokken, ja dat helpt altijd
bij het commercialiseren van ons vee.’

Milbrook kaskrakers
‘Mijn vader John, nu 79 jaar oud, startte
met de stamboekfokkerij van herefords
in 1949’, verhaalt William. ‘John was
daarin zeer bedreven en succesvol. Hij
fokte verschillende kampioenen in de ja-

ren vijftig, zestig en zeventig. In 1971
maakte hij de omslag naar simmentalervee vanwege een betere marktprijs voor
de vleeswaarde van de reformedieren.’
Bij de overname door William (45) in
1986 maakte het bedrijf een nieuwe
switch en werden de simmentalers vervangen door limousins. Ook hier waren
de prijs van het vlees en de afzetmogelijkheden van broutards naar Italië leidend.
Tulipe, een Franse importkoe en dochter
van de welbekende Franse ki-stier Epi, is
de stammoeder van Milbrook Limousins.
‘Driekwart van de veestapel voert haar
bloed’, zegt William. ‘Ook Ulla voert terug op haar.’ De nu dertienjarige Milbrook Monique en de vijftienjarige Milbrook Catherine voeren eveneens op de
stammoeder terug. ‘Beide zijn volle zussen met als vader Broadmeadows Cannon. Catherine is de moeder van de
duurste Ierse limousinkoe en stier ooit:
de koe werd verkocht per opbod voor
42.000 euro, de stier voor 30.000 euro.
Monique is dan weer de moeder van Milbrook Tanko, de ki-stier bij NCBC.’

Alleen het beste van het beste
Milbrook Limousin bezit 250 stuks vee,
waarvan zo’n vijftig moederdieren op
100 hectare grasland. De helft van het
vee is stamboekgeregistreerd. Hierop
wordt honderd procent ki of et toegepast. ‘Ik kies daarvoor alleen het beste
van het beste uit het aanbod van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
Dat is de enige voorkeursbehandeling
die deze dieren krijgen tegenover de
niet-stamboekdieren.’
De meestgebruikte stieren afgelopen jaren zijn de Franse stieren Mas du Clos,
Neuf en Domino en de Britse Wilodge
Vantastic. William Smith: ‘Met alleen genetica uit eigen land maak je momenteel

Milbrook Celine werd in 2009 nationaal Iers vaarzenkampioene

weinig tot geen kans op vooruitgang.’
Het ondereind van de stamboekdieren
wordt afgemest ter plaatse. De middenmoot van het stamboekvee levert vervangingsvee op voor niet-stamboekveehouders. Op het niet-geregistreerde vee
worden de gewonnen embryo’s ingeplant of ze worden drachtig gemaakt
door twee eigen dekstieren.

Genetica beïnvloedt karakter
De vijfentwintig procent beste stamboekdieren worden exclusief aangehouden
voor de productie van fokvee, voor de eigen fokkerij, voor andere fokbedrijven of
voor de ki-stations. Zo staan er actueel
vier stieren in productie op Ierse ki-stations, waaronder de eerder genoemde Milbrook Tanko. ‘Tanko is een volle broer
van de kampioensvaars Milbrook Ainsi,’
vertelt de fokker. ‘De stier die de centrale opfok te Tulla doorliep, werd geveild
voor een recordbedrag van 15.000 euro.
Tanko kreeg na afloop van het nakomelingenonderzoek het maximum van vijf

sterren voor bespiering, ontwikkeling en
handzaamheid. Zijn sperma is volgens
het ki-station NCBC wereldwijd veel gevraagd.’
Vanaf de opstart met limousins in Oldcastle selecteerde het bedrijf streng op
het karakter van de dieren. Het verklaart
meteen de rust die de dieren vertonen
bij vreemd bezoek. ‘Genetica beïnvloedt
in grote mate het karakter van de dieren’, verklaart William. ‘Naast karakter
fokken we consequent op vlotte kalvingen, correct beenwerk, goede bespiering
en dagelijkse groei. In tegenstelling tot
het moederland, waar de dieren op drie
jaar afkalven, moet dit hier op dertig
maanden. Ierse vleesveehouders focussen zich immers met hun productie van
broutards op de exportmarkt. Die markt
wil harde groeiers.’ Willems besluit zijn
fokkerijgedachte: ‘Kijk, ik wil dat onze
klanten-vleesveehouders tevreden zijn
en jaar na jaar terugkomen. Ik ben in de
eerste plaats stamboekfokker om geld te
verdienen. Niet meer, niet minder.’ l
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