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lijnen. ‘We hebben altijd al buiten de
gangbare origines gewerkt.’

Vader en zoon Kinet hechten vooral belang aan hoogtemaat en rusticiteit,
daarna volgen kop, bekken en staartinplant

Onverklaarbare bronst

Over ‘maquettes’ en ‘boîtes’
Het fokbedrijf ‘des Peupliers’ behoort tot het kransje Belgisch-

heeft gefokt met aandacht voor de economie. Alex Kinet: ‘Wat

bedrijf heeft de ibr-bedrijfsstatus I3, vaccineert de vaarzen en koeien tegen bvd
en het rota-coronavirus en behandelt de
kalveren preventief tegen de ademhalingsziekte rsv.

het bekken is voor de achterkant, is de kop voor de voorkant.’

Brede ‘maquette’ en ‘boîte’

witblauwfokbedrijven dat steeds buiten de gangbare bloedlijnen

tekst Guy Nantier

E

en nieuwe periode breekt aan op het
Ardense fokbedrijf ‘des Peupliers’ te
Cousteumont. Op 1 juni is de fokker van
Tétu des Peupliers (v. Galopeur), Ipon des
Peupliers (v. Dafydd) en meer recent de
kampioensstier Nelson des Peupliers (v.
Livret), op rust gegaan. De bedrijfsopvolging van Alex Kinet (65) is met zoon Denis Kinet (27) wel verzekerd.
De opvolging is trouwens goed voorbereid. Sinds drie jaar werken vader en

zoon in samenuitbating voor het 280 tellende zoogveekoppel, dat in twintig jaar
tijd driemaal werd geconfronteerd met
ziekteuitbraken door brucellose. In 1992
werd de veestapel volledig geruimd en
begon Kinet opnieuw vanaf nul. Alex Kinet: ‘Tweeëntwintig jaar fokkerij is aldus
verloren gegaan. Ik had op dat moment
wel een ander beroep willen hebben.’
Alex Kinet is sindsdien heel kien op de
sanitaire toestand van zijn bedrijf. Het

Op het vlak van fokkerij gaat de bedrijfsvoering niet veel veranderen. Vader en
zoon delen dezelfde visie. Alex Kinet:
‘Veehouderij is hier op de Ardense hoogten de enige mogelijke bron van landbouwinkomen. Het moet dus uit de dieren komen. We leggen daarom al jaar en
dag het accent op hoogtemaat om voldoende volume en gewicht in onze dieren te hebben én rusticiteit. Wat dat
laatste betreft ligt de focus op de vitaliteit, het zuigvermogen en het beenwerk.
Extra aandacht krijgen ook de kop en
het bekken. Wat het bekken is voor de
achterkant van het dier, is de kop voor
de voorkant.’ Kop en bekken moeten
breed zijn, aldus de fokker. ‘Zoals wij
hier zeggen: de dieren moeten een brede
“maquette” en “boîte” bezitten.’ Ofwel
een brede kop en een breed bekken.
Het veekoppel in Cousteumont behaalde
bij de exterieurbeoordeling in 2010 een
gemiddelde totaalscore van 85,3 punten.
Op onderdelen kregen de dieren gemiddeld 77,9 punten voor schofthoogte, 86,2
punten voor bespiering, 81,0 punten
voor type, 90,1 punten voor beenwerk en
75,9 punten voor algemeen voorkomen.
Het bedrijf scoort ten opzichte van het
Waalse gemiddelde bovengemiddeld
voor hoogtemaat, borstbreedte, lengte,
ruglijn en staartinplant. De staartinplant
is voor vader en zoon Kinet niet alleen
een zaak van schoonheid, maar ook van
economie. ‘Een goede “look” is belangrijk, ondanks dat een dier maar eenmaal
in zijn leven schoon moet zijn en dat is
bij de verkoop. Maar nog belangrijker is
het om te weten dat dieren met een
mooie staartinplant proefondervindelijk
meer vlees afzetten en minder vet.’
Zoon Alex komt terug op het aspect rusticiteit: ‘Het Belgisch-witblauwras is een
speciaal ras. Alle gebreken vererven zeer

Alex en Denis Kinet
Op het Ardense fokbedrijf
‘des Peupliers’ is de fakkel
van vader op zoon doorgegeven. Het fokdoel blijft behouden, maar het management
krijgt nieuwe impulsen.
Beroep:
Ras:
Aantal stuks:
Fokdoel:

Cousteumont

veehouder, fokker
Belgisch witblauw
280
hoogtemaat, rusticiteit

snel door, de superkwaliteiten zijn daarentegen veel moeilijker te behouden,
moeilijker dan in welk ander vleesras
ook.’
De kalvingen op het bedrijf vinden het
jaar rond plaats. In de winter werken de
veehouders met ki. Tijdens de weideperiode is natuurlijke dekdienst de regel. Op
het bedrijf maken Jaconas de la Hasse (v.
Eclair) en Fortune de Mahenne (v. Onguent de Noisy) de dekdienst uit. Garanti
de Mahenne (v. QG 7972 Vx Ch. Maurenne), een jaarlingstiertje, wordt momenteel beproefd op een aantal vaarzen.
De drie stieren bezitten outcrossbloed-

Zogen is de standaard op het bedrijf.
Zoon Denis: ‘Door een zoogsysteem hoeven we geen kosten te maken voor kalverhutten en melkpoeder. Het is ook arbeidsvriendelijker voor de boer.’
Het zogen vormt geen probleem qua
bronstdetectie op het bedrijf. Vader Kinet heeft permanent een notaboekje bij
de hand om alle gebeurtenissen te noteren tijdens zijn veelvuldige controleronden. ‘Wij mogen geen bronst of hoestje
of een ander mankementje missen, want
veehouderij is onze enige broodwinning.’ Om niets aan het toeval over te
laten wordt op het bedrijf ook standaard
echografie gedaan, zes tot negen weken
na inseminatie of dekking.
‘Het enige punt waar we ons nog steeds
over verwonderen en waarbij we voor
een raadsel staan, is dat onze dieren –
zowel de vaarzen als de koeien – acht
dagen ná de inseminatie steeds opnieuw
bronstig worden’, zegt Alex Kinet. ‘De
ervaring is wel dat de inseminatie op
deze bronst meestal de goede is.’

Triticale, spelt en erwten
Het fokbedrijf telt 34 hectare permanente graasweiden en 26 hectare tijdelijk
weiland voor de productie van voordroogkuil en hooi. Sinds drie jaar wordt
er door toedoen van zoon Denis ook nog
8 hectare mais verbouwd. Daarnaast ver-

bouwt het bedrijf nu ook 12 hectare in
mengteelt – triticale, spelt en erwten –
in rotatie met het tijdelijk grasland en
mais. Het basisrantsoen van alle dieren
bestaat in de winter uit twee derde voordroogkuil en één derde mais. Het rantsoen wordt nog extra aangevuld met een
algenmixpoeder voor een goede klauwgezondheid in de aanbindstallingen. De
dieren krijgen ook tweemaal per jaar een
mineralenbolus van voornamelijk koper,
zink, selenium en mangaan.
De mengteelt spelt, triticale en erwt
wordt na het oogsten geplet en in bewaarslurven opgeslagen. Het is een aanvulling op het basisrantsoen zowel tijdens de stal- als tijdens de weideperiode
voor de jonge vaarzen vanaf vijf maanden tot het af kalven op dertig maanden
ouderdom. Daarnaast wordt er ook een
correctiekern verstrekt à dertig procent
ruw eiwit.

Klantgericht blijven
Hoe denkt de opvolger om te gaan met
de stijgende prijzen van de basisgrondstoffen zoals stro en krachtvoer? ‘Veel
alternatieven hebben we niet’, geeft Denis Kinet aan. ‘We willen zo weinig mogelijk kopen en zo veel mogelijk werken
met eigengeteelde voeders. Dat is ook de
aanleiding waarom we met mais en met
de mengteelt gestart zijn. Daarnaast
blijft het superbelangrijk om gezond en
kwalitatief fokvee te produceren en te
zorgen dat onze clientèle steeds terugkomt.’ l

Dekstier Jaconas de la Hasse (v. Eclair) behaalde 1a tijdens de meest recente stierenkeuring

Hesa des Peupliers (v. Dafydd),
volle zus van Ipon des Peupliers
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