Carbes

Het echtpaar Plante-Moulet heeft de wind in de zeilen. Hun Blonde
d’Aquitainefokstal staat volop in de belangstelling na het overrompelende succes op de nationale keuring te Saint Gaudens in 2003.
Stuwende kracht achter de fokkerij is dekstier Massey.
Frankrijk

Carine Moulet en Frédéric Plante:
‘Het genetisch niveau moet nog
toenemen. De top is er’
ge’ ( beste fokstal). ‘Sinds het succes op de
nationale keuring lopen de mensen de
deur hier figuurlijk plat’, start Frédéric
Plante het gesprek.

N

ikita, Okinawa, Prune, Shugi, Taiga,
Trotinette: het zijn maar enkele van
de vele keuringskoeien die het fokbedrijf
Scea Plante-Moulet te Carbes rijk is. Aan de
Franse nationale keuring te Saint Gaudens
in 2003 nam de maatschap deel met achttien dieren. Vijftien ervan veroverden
voor het fokbedrijf een plek in de topdrie,
waarvan vijf 1a-prijzen. Bovenal behaalde
de maatschap niet minder dan vier kampioenstitels, waaronder de meest begeerde
titel door Blondeliefhebbers ‘Prix d’Eleva-

investering in een nieuwe melkstal zag hij
niet zitten. Bovendien wilde hij niet langer
gebonden zijn aan het melken. Louis Moulet besloot vleesvee te gaan fokken, maar
hij twijfelde: zouden het Limousins of
Blondes worden? Het bedrijf ligt immers
in het departement van de Tarn, waar de
helft uit Limousin- en de andere helft uit
Blonde d’Aquitaineveehouderijen bestaat.

dekdienst aan op één jaar ouderdom uit
het opfokstation te Casteljaloux of uit andere fokbedrijven. ‘Stieren kopen is mijn
belangrijkste werk’, geeft Frédéric Plante
aan.
Massey is dé stier die het bedrijf gestuwd
heeft naar de top in de fokkerij. Massey (v.
Impair MN) werd geboren bij Didier Geremy te Giroussens. ‘Massey had gemiddelde
fokwaarde-indexen,’ vertelt de jonge veehouder, ‘maar op exterieurvlak had hij
echter een totaalscore van 79 punten met
een zeven voor bespiering en een negen
voor skeletontwikkeling. Vader Impair
MN was met zijn 1632 kilogram tevens de
zwaarste stier op de nationale keuring te
Agen in 2000 en Impairs vader, Exploit, is
nog kampioen geweest te Parijs in 1993.’

broer van Leprince via moeder Iris. Het gevaar op inteelt met Roy wuift de jonge fokker resoluut weg. ‘Een beetje inteelt kan
geen kwaad’, verzekert hij. Toutou werd
aangekocht op het opfokstation te Casteljaloux en is mede-eigendom van fokker Patrick Sazy uit Asques. Rubio is met zijn 88
punten de hoogstgepunte Blonde d’Aquitainestier in Frankrijk en is mede-eigendom van Damien Blanc uit Montdurausse.
Rubio en diens vader Jirens werden gefokt
door Patrick Sazy. Jirens is de vader van
Orkidee, nationaal kampioene te Parijs
2004.

Steeds hoger

Moulet: de verkoop van vleespakketten.
‘De uitstootdieren mesten we zelf af voor
rechtstreekse afzet’, zegt Frédéric. ‘Het
loopt als een trein. Elke maand gaan er een
koe en een kalf over de toonbank. Fokmateriaal verkopen blijft evenwel onze
hoofdactiviteit.’ Op 75 moederdieren
heeft het fokbedrijf van Plante-Moulet
zestien dieren met het predikaat elitemoeder. De Blondeveestapel laat een gemiddeld genetisch niveau optekenen van
75 punten voor bespiering en 82 punten
voor ontwikkeling. ‘Naar de toekomst toe
moet dit evenwichtiger’, besluit Frédéric
Plante. ‘Het gemiddelde niveau van de veestapel moet hoger. De top hebben we al.’

De dollekoeienziekte zorgde voor een
nieuwe activiteit op het bedrijf van Plante-

Guy Nantier

Blondes moet en bevleesder
Frédéric Plante: ‘Dekstieren kop en is mijn allerbelangrijkste werk’
Limousins of Blondes?
Frédéric Plante (30) en Carine Moulet (31)
boeren op het bedrijf van Carines vader,
Louis Moulet. Tot de jaren zeventig molk
Louis Moulet Hollandse zwartbonten, een

Louis Moulet kocht om te starten daarom
twee stuks van elk ras. ‘De Limousins werden na verloop van tijd afgestoten, de
Blondes bleven vanwege hun groeikracht, finesse en handzaamheid’, vertelt
Louis Moulet, die aan de gesprekstafel is
aangeschoven. ‘Omdat het Blonde d’Aquitaineras bovendien ook nog nieuw was als
vleesveeras, zag ik er afzetkansen in als
fokker.’ De basis voor de fokkerij was gelegd. In 1995 nam dochter Carine het ouderlijk bedrijf over. Ze voegde het bedrijf
samen met het Blonde d’Aquitainefokbedrijf van Frédéric Plante, die vanuit zijn
geboortestreek ‘de Landes’ was geëmigreerd naar het dorpje Semalens in de
Tarn en haar echtgenoot was geworden.
De maatschap Plante-Moulet was een feit.

Supervererver Massey
Bij Plante-Moulet fokken ze met natuurlijk dekkende stieren. ‘Vanwege het gebruiksgemak’, beargumenteert Frédéric.
‘Bovendien verschil ik van mening met de
KI- verantwoordelijken over het aanbod.
Zij zoeken te veel naar stieren die hoogtemaat vererven en te weinig naar verervers
die vlees fokken. Wij gaan voor een dubbeldoeltype met hoogtemaat.’ Het echtpaar koopt de stieren voor natuurlijke
Masseydochter Sakhaline, rijzende ster bij
Plante-Moulet

Massey maakte het te Carbes. De keuringscoryfeeën Prune, Taiga, en Trotinette zijn
rechtstreekse dochters van hem. De lievelingsvaarzen en opkomende sterren van
Frédéric Plante, Shu Gi en Sakhaline, hebben eveneens een Masseysignatuur. Met
de nakomelingen van Massey veroverde
Plante-Moulet de kampioenstitel te Saint
Gaudens in de categorie ‘afstammelingen
van een stier’. Binnen de Blonde d’Aquitainepopulatie kan Massey ook nog zijn
stempel drukken. Van de stier zijn er via
embryotransplantatie een tiental stierkalveren geleverd aan het opfokstation te
Casteljaloux.

88 punten Rubio
Het fokbedrijf bezit naast een reeds goed
gevuld keuringspalmares al enkele referenties in de KI-wereld. De KI-stieren Gitan
(Gainsbourg x Buvette) en Leprince (Item x
Iris) zijn de fokproducten van het bedrijf.
Het fokmateriaal van Plante-Moulet vindt
ook zijn weg naar het buitenland. De stier
Imbus (v. Gainsbourg) bijvoorbeeld werd
aangekocht door de familie Nouwens uit
Nederland.
Momenteel maken drie stieren de dekdienst uit op het fokbedrijf: Roy (v. Natis ),
Toutou RRJ (v. Nectar) en Rubio RRJ (v. Jirens). Roy werd zelf gefokt en is een halfRoy, halfbroer van KI-stier Leprince

