Sinds een vijftal jaar is het echtpaar Puech een bekend gezicht op de

Dochter Provence (80 punten) en moeder
Lavande (82 punten) zorgden als
kampioenskoppel voor unicum in het ras

nationale Blonde d’Aquitainekeuringen. Met toppers zoals Lavande
en Provence staat hun fokbedrijf volop in de belangstelling. Het is
het resultaat van een consequente fokkerijvisie.
Marlène en Dominique Puech: ‘Gewicht
zoeken via lengte van het skelet’

I

etwat vreemde eenden in de bijt. Afgaande op de omgeving zou je zo het
Blonde d’Aquitainefokbedrijf van Dominique en Marlene Puech te Senouillac
kunnen bestempelen. Wijngaarden, zover de horizon reiken kan, omringen hun
veestapel en leveren de beroemde Franse
Gaillacwijn ‘Chateau de Mauriac’ af. Ook
ten huize Puech verbouwde men oorspronkelijk wijn en was Dominique via
zijn studies voorbestemd om de activiteiten voort te zetten. Maar na een kort
intermezzo in het afmesten van kalveren, zochten Dominique (42) en Marlène
(43) hun heil in het fokken van vee. ‘Het
valt gewoonweg niet te verklaren’, verhaalt Marlène Puech. ‘Misschien komt
het doordat mijn grootvader veehandelaar was. Runderen zijn onze passie.’

Raadgever Castagnet
De Blondefokkerij van het echtpaar Puech is gevestigd op stevige fundamenten.
Dominique Puech: ‘We zijn gestart met
de aankoop van een stamboekstier bij Gerard Castagnet te Gaujac nabij het stadje
Marmande en met een tiental oudere
stamboekkoeien uit het departement
van de Tarn. Van meet af aan hebben we
geopteerd om met geregistreerd én goed
vee op te starten.’ Het echtpaar volgde
ook het advies van Castagnet op: het vastleggen van een fokkerijstrategie en via
compensatieparingen doorfokken. De

strategie die het echtpaar erop nahoudt
verwoordt ze kort als volgt: ‘Behoud van
de finesse, de elegantie, de kwaliteiten in
het bekken en de ruglijn. Het gewicht
moet uit de lengte van het skelet komen.
We zien graag dieren die gemaakt zijn zoals worsten.’
Bij de aankoop van een dekstier let Dominique Puech ook gericht op het karakter
van het dier: ‘Zowel de fokker, het management als de bloedlijnen moeten bij mij
goed scoren. Anders gaat de deal niet
door. Ik ga nooit ofte nimmer achter mijn
koeien aan. Als ik ‘Viens, viens’ roep, komen ze meteen.’ KI wordt slechts met
mondjesmaat toegepast om ‘gerelateerd’
te blijven met de populatie en aldus over
koe-indexen te kunnen beschikken. Maar
de fokker ziet nog andere voordelen in
het werken met eigen stieren. ‘KI is goed
om gemiddelden te fokken’, stelt Dominique Puech. ‘Een ander voordeel is dat
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vreemde bloedvoeringen vlotter verkopen.’

Geen maïs
Het echtpaar Puech houdt momenteel
zo’n 200 Blondes waarvan 90 moederdie-

ren op 180 hectare weideland, 130 hectare
is natuurgebied. Gras in de vorm van natuurgras in de zomer of hooi en voordroog
in de winter is de basis van de voeding
voor het Blonde d’Aquitainekoppel. Maïs
wordt er niet verbouwd. Puech hierover: ‘Maïs ontwikkelt de pens te weinig.
Wij streven naar een maximale verwaarding van het gras met daarbij een aanvulling van granen.’ Het afkalfseizoen is
erop afgestemd en loopt van september
tot november. ‘De kalveren zijn dan wel
kleiner bij de geboorte maar leveren uiteindelijk minder problemen op’, geeft de
Fransman aan. Ook voor eerstekalfsvaarzen is het gunstiger. Een eerste kalving die
vlot verloopt beïnvloedt ten goede de latere afkalvingen. ‘Natuurlijk kalven is de
eerste winst bij Blondes’, benadrukt Dominique Puech.
Op het bedrijf worden de dieren gereformeerd op acht à negen jaar. ‘Na die leeftijd
leveren ze geen extra kilo’s meer op bij de
afmesting,’ vertelt de fokker, ‘enkel de toppers mogen langer blijven.’ De dieren worden afgemest op basis van granen en hooi
en leveren na zes maanden afmestperiode

een karkasgewicht op van 580 tot 600 kilogram. Het vlees wordt sinds de eerste BSEcrisis door de fokker in pakketten aan huis
verkocht en vormt een aanvulling op het
inkomen uit de verkoop van fokvee.

Show geeft arbeidsvreugde
In 1999 nam het echtpaar voor de eerste
maal deel aan de keuring op de SIA te Parijs
met Ielle (v. Fillou). Het leverde een verdienstelijke derde plaats op. Sindsdien
zijn Dominique en Marlène op deze eliteshow in de Franse metropool nooit meer
afwezig geweest. In 2000 scoorden zij 1c in
de categorie zoogstellen met Lavande (v.
Hasard) en haar zoogkalf Provence (v. Marrant). In 2001 bezorgde deze koe hun zelfs
een rubriekszege. Het jaar daarop werd La-

Dominique Puech: ‘Nooit ofte nimmer achter koeien lopen’

‘Viens, viens’

vande gekroond tot nationaal kampioene
bij de oudere koeien en nog een jaar later
tot ‘rappel de championnat’. De inmiddels
tienjarige koe verwierf de status van elitestiermoeder, de hoogste onderscheiding
in het Blonde d’Aquitaineras .
Met Lavandes dochter Provence behaalde
Puech in 2003 een 1a-zege en het kampioenslint op de nationale keuring te Saint
Gaudens. Met enige trots vertelt Dominique Puech dan ook: ‘Het is een uniek gegeven in de analen van het Blonde d’Aquitaineras dat een kampioenskoe ook een
kampioensvaars fokt. Gebreken overerven altijd, kwaliteitskenmerken soms.’
Provence reisde in 2004 naar Parijs af alwaar ze eveneens 1a behaalde.
Deelname aan keuringen vormt een essentieel onderdeel in de bedrijfsstrategie te Senouillac. Het levert naamsbekendheid op
en ondersteunt aldus het verhandelen van
fokvee. Zo kwam de jonge fokstier Ursel (v.
Roman) en halfbroer van Lavande terecht
bij fokker José Krafft in België. Dominique
Puech: ‘Ursel is mijn allereerste exportproduct. Maar meer nog dan het verkopen van
fokvee geven keuringen ons een surplus
aan arbeidsvreugde.’
Guy Nantier

