KEUR I NG

Bezoekers worden geconfronteerd met onleefbare situaties in de veehouderĳ

Elitekeuringen SIA op een
bedje van rouw
372 rassen, 3000 dieren en niet minder dan 1200 inzenders. De veehouderĳ vormt al sinds 1867
de attractiepool van de landbouwbeurs SIA te Parĳs. De elitekeuringen zetten het vakmanschap
van de fokkers in de verf en de brede waaier aan aanwezige rassen onderstreept de biodiversiteit
in het Franse veehouderĳlandschap. Dit jaar eiste de crisis in de sector alle aandacht op van de
bezoekers. In zowat alle rassen droegen de fokkers een zwarte rouwband om de arm en brachten
voor aanvang van elke keuring de boodschap: ‘Ik ben veehouder en ik wil leven van mĳn beroep.’
tekst Guy Nantier

Blonde d’Aquitaine
Nakomelingen Barbes kleuren blonde d’Aquitaine-elitekeuring
Voor het eerst werden de blonde d’Aquitainedieren in Parĳs op volgorde gezet
door een eenmansjury. Dierenarts en
fokker Pascal Marquis keurde met het
accent op kracht en ﬁnesse, waarbĳ hĳ
de harmonie tussen ontwikkeling en
bespiering niet uit het oog verloor. Het
leverde de nakomelingen van de stier
Barbes (v. Rubio) de twee kampioenstitels op.
Barbesdochter Helette van maatschap Arsicaud uit Marans werd kampioene bĳ
de vrouwelĳke dieren. Met 1164 kg is zĳ
een elegante verschĳning met veel lengte. Bĳ de stieren verdiende Gagnant zonder twĳfel de kampioenstitel. Met zĳn
fraaie bespiering, mooie rasuitstraling
en imponerende hoogtemaat is Gagnant
een blikvanger. De Barbeszoon moest in
St. Gaudens op de nationale Franse keuring nog vrede nemen met de reservetitel. De stier woog 1518 kg. Gagnant werd
gefokt door Earl Barthes en is in eigendom van de maatschappen Dubosc-Picard en Picard-Robin.
Arsicaud behaalde met Granada (v. Ushuaia) ook de prĳs voor het vrouwelĳke
dier met de beste slachteigenschappen.
Deze titel ging bĳ de stieren naar de
Triozoon Fabuleux van Agri Blondes uit
Plessala.
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Reus Gagnant (v. Barbes) werd onomstreden kampioen bĳ de stieren
Kampioenskoe Helette (v. Barbes) bekoorde met haar elegantie en langgerekte bouw

Prognose Franse bedrĳfsresultaten 2015 voor de vleesveehouderĳ
meen management verklaren de grootste verschillen.’
RCAI is het resultaat van opbrengsten
minus kosten. Aan de opbrengstzĳde
worden de ontvangsten uit de productie

alsook álle EU-premies in rekening gebracht. De kosten bestaan uit variabele
en vaste kosten, afschrĳvingen en ﬁnanciële kosten vóór belasting en bĳdragen
aan de sociale zekerheid.

Figuur 1 – Prognose brutoresultaten 2015, in euro’s per voltĳdse arbeidskracht (bron: Iteb, 2016)
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Het Franse Institut de l’Elevage maakte
voor de beurs SIA van start ging de prognoses bekend voor de bedrĳfsresultaten
2015 in de vleesveehouderĳ. Het betreft
de brutoresultaten (RCAI) – uitgedrukt
in euro’s per voltĳdse arbeidskracht –
van een panel van 314, representatieve
exploitaties (zie ﬁguur 1).
‘Globaal genomen blĳven de resultaten
in de vĳf meest gangbare bedrĳfsoriëntaties op het niveau van 2014’, aldus het
Institut de l’Elevage. ‘Opvallende vaststelling is dat binnen de bedrĳfsoriëntaties de verschillen – bovengrens 25%
beste bedrĳven versus ondergrens 25%
slechtste bedrĳven – andermaal zeer
groot zĳn. De grootte van de veestapel,
de technische prestaties en het alge-
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Limousin
Maatschap Camus overklast concurrentie in het limousinras
Voor de deelname aan de limousinelitekeuring te Parĳs was een recordaantal
dieren door hun eigenaren aangemeld,
namelĳk 166 stuks. Na twee voorselectieronden ontvingen slechts 45 dieren een
ticket naar Parĳs.
Het stamboek zorgde dit jaar voor een
primeur binnen het ras door te opteren
voor én een vrouwelĳke jury én een eenmansjury. Jeanne Orlianges uit SaintMerd-les Oucines (departement Corrèze),
zette de dieren op rĳ met de nadruk op de
bespiering in de ruglĳn en de fĳnheid in
het botwerk en dit in harmonie met een
functioneel bekken en – voor de koeien
– ook nog een functionele uier.

Het leverde maatschap Camus uit Arnac
la Poste drie van de vier rubrieksoverwinningen op in het vrouwelĳke vee alsook
de kampioenstitel voor Garniture (v. Accent MN). Garniture behaalde bovendien
ook de ‘prix de synthèse, de titel voor
beste combinatie van exterieur (keuringsresultaat) en genetica (fokwaarde).
Bĳ de stieren behaalde Emmanuel Zerger
uit Dinsac twee rubrieksoverwinningen.
Zerger zag zĳn superdag eveneens bezegeld met een nationale titel voor Hippy
(v. Elite). De ‘prix de synthèse’ bĳ de stieren ging evenwel naar Ideﬁx RJ (v. Flagrant) van Jeremy Lagautrière uit Saint
Sulpice le Dunois.

Garniture (v. Accent MN)
Hippy (v. Elite)

Belgisch witblauw
Gueuze dagkampioene
Gueuze, de nationaal kampioene 2015, kwam, zag en overwon
bĳ de Belgische witblauwen te Parĳs. De Lenniedochter gefokt
door Jeremie Legghe uit Morbecque, werd er gekroond tot
kampioene bĳ de koeien. Gueuze liet op een leeftĳd van 54
maanden een gewicht optekenen van 958 kg.
In de strĳd om het dagkampioenschap kreeg de kampioenskoe
de voorkeur boven de kampioene bĳ de vaarzen, Invisible (v.
Grommit) van Sylvain Cauchy uit Preux au Sart. Invisible zette
te Parĳs op een leeftĳd van 28 maanden een gewicht neer van
669 kg.
Gueuze (v. Lennie)
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