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Jérome Teulier: ‘We proberen financieël
het maximale uit onze Blondes te halen’

Quercy Blondes
in opmars

Jérome Teulier
Quercy Blondes maakt sprongen in de fokkerĳ. De eigenaren, de broers Teulier, fokten de stier Ulemo, de actuele nummer een onder de Iboval-stieren.

Op Quercy Blondes zĳn ze van alle markten thuis: fokken, afmesten en verkopen. Het bedrĳf was tot op heden geen onbekende voor ingewĳden. Met de promotie van stier Ulemo tot
ki-stier komt het bedrĳf pas echt goed in de schĳnwerpers.
tekst Guy Nantier

M

ontaigu du Quercy in het Franse
departement Tarn-et-Garonne. De
plek is minuscuul en zó afgelegen dat
enkel God en verdwaalde toeristen er
langskomen. ‘Nochtans weten de ware
liefhebbers ons al jaren te vinden’, reageert Jérome Teulier (37) op de uitlating.
‘Fokbedrĳven met faam bĳvoorbeeld,
zoals die van Patrick Sazy of François
Picard-Robin. De regio behoort met het
Quercyras, waaruit het blonderas is ontstaan, bovendien tot de bakermat van
het huidige blonderas. Alleen al dat op
zich is altĳd een bezoekje waard.’

Azalée eerste uithangbord
Montaigu du Quercy is de thuisbasis van
Quercy Blondes van maatschap Earl Le
Teulier waarbĳ Jérome voltĳds en diens
broer Ludovic deeltĳds nu de touwtjes in
handen hebben. Het oorspronkelĳk ouderlĳk bedrĳf was een klein gemengd
melkvee-akkerbouwbedrĳf met onder
andere tabak, suikerbieten en nog tal
van andere speculaties als teelten.
In 1990 schakelde het bedrĳf over naar

14

V E E T E E LT V L E E S

VV10_bedrijf-Le Tellier 14

OK TO BER

een gespecialiseerde rundveehouderĳ
met blondes. Bĳ de overname in 1998
pasten de zonen het teeltplan in functie
van het vleesvee aan en breidden het uit.
Momenteel telt het bedrĳf 250 stuks
blondestamboekvee, waarvan 120 moeders, en 200 hectare teeltoppervlakte. Het
bedrĳfsareaal bestaat uit 160 hectare
grasland, hetzĳ als natuurweiden hetzĳ
als maaiweiden, en 40 hectare graan:
mais, gerst en tarwe. Jérome: ‘Mĳn broer
en ik hebben samen het bedrĳf overgenomen, de grond en de veestapel uitgebreid
én sprongen gemaakt in de genetica.’
Wanneer Jérome Teulier het fokkerĳluik
van de veehouderĳ uitdiept, valt onmiddellĳk de naam van Azalée, de stammoeder van het bedrĳf. Vader Teulier kocht
de dochter van Nalhors aan bĳ de opstart
van de blondefokkerĳ. Bĳna twintig jaar
later raakt zoon Jérome niet uitgepraat
over de koe. ‘Azalée heeft werkelĳk alles,
maar dan ook alles in de veestapel bĳgebracht: rastype, hoogtemaat, lengte,
bekkenbreedte, melkproductie et cetera.
De koe zit mede door embryospoeling en

Montaigu du Quercy
Frankrĳk

Activiteiten:
Ras:
Aantal:
Oppervlakte:

fokkerĳ, afmesterĳ
blonde d’Aquitaine
250 dieren
200 hectare

-transplantatie zowat in alle pedigrees
van de veestapel. Er lopen nu zelfs nog
drie rechtstreekse dochters van haar op
het erf rond. Een op-en-top elitekoe.’
Quercy Blondes telt negentien dieren
met de stamboekkwalificatie RRE (elite)
en twintig dieren met de kwalificatie
preferente stammoeder (RR). De veehouder geeft terzĳde nog mee dat Azalée de
moeder is van de bekende stier Jirens
van Patrick Sazy en dat hĳ momenteel
nog een kleinzoon van haar inzet als
dekstier, Vainqueur (v. Toronto). ‘Vainqueur werd al driemaal geselecteerd
voor de nationale show in Parĳs.’

Ulemo tweede uithangbord
Een andere naam waar de veehouder
honderduit over praat, is Ulemo. De stier
is de eerste stier van Quercy Blondes op
een ki-station. Ulemo kreeg vorig jaar
zĳn eerste fokwaarden en is momenteel
nummer een van alle Iboval-stieren van
KI Midatest, vóór Rubio, Orion en andere. Jérome Teulier kocht Ulemo (v. Rochefort) aan op de veiling van het cen-
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Ulemo met een van de koppelgenoten

trale opfokstation te Casteljaloux. ‘Met
120 moeders en de beperkt beschikbare
arbeid zĳn wĳ gefocust op vlotte kalvingen, lengte, een lang bekken en fĳnheid
in botten en vel. Ulemo beantwoordde
aan dit fokdoel. Moeder Nyris is een koe
met een fokwaarde IVMAT van 129 punten, waarmee zĳ tot de beste van Frankrĳk behoort. Bovendien bezit zĳ een
fokwaarde melkproductie van 116 en realiseerde zĳ een tussenkalftĳd van 333
dagen ná vier kalvingen.’
Belle de Jour, een Ulemodochter, werd
recentelĳk jeugdkampioene op de regionale keuring van de Midi-Pyreneeën.
‘Maar meer dan aan prestaties op keuringen, hecht ik bĳzonder veel waarde
aan de indexen.’

Diversificatie in vermarkting
Het bedrĳf kent twee afkalfpieken: februari, maart en april en september tot
en met oktober. De eerste afkalving geschiedt op een leeftĳd van 36 maanden.

De tussenkalftĳd bedraagt 368 dagen.
Het vervangingspercentage is 25. Er
wordt gewerkt met vier tot vĳf natuurlĳk dekkende stieren, waarvan steeds
één proefstier, die op acht koeien en vier
vaarzen wordt getest. De huidige vaste
waarden zĳn Ulemo, Vainqueur en
Toronto, een et-zoon uit vader Lulu en
moeder Azalée.’ Ulemo en Vainqueur namen in september jongstleden nog deel
aan de nationale te Saint-Gaudens.
Het bedrĳf legt niet alle eieren in eenzelfde maand: de bedrĳfsproductie
wordt via verschillende kanalen verwaard. Op jaarbasis worden een dertigtal
stiertjes verkocht voor de fokkerĳ. ‘Jirens, Le Prince, Stael, Platini, Mistral:
het zĳn stuk voor stuk stieren die hier
geboren werden en de Parĳse showgrond
hebben betreden.’ De fokker wĳst een
jaarlingstiertje aan tussen een groep jonge beloftevolle blondejongens. ‘Een zoon
Ulemo uit een Luludochter’, zegt Jérome
Teulier. ‘Daar hebben ze al 12.000 euro

geboden. Maar hĳ gaat niet weg. Ik wil
op het bedrĳf een zoon van Ulemo kunnen inzetten.’

Onderste uit de kan halen
De overige stiertjes vertrekken als broutards richting Italië voor de afmest. De
vaarskalveren die niet geschikt geacht
worden als vervangingsvee worden afgemest ‘onder de moeder’ en verkocht. De
reformekoeien worden afgemest en verkocht aan een slager. ‘Een koe van tien
tot twaalf jaar waarvoor je de tĳd hebt
genomen om haar correct af te mesten,
geeft het beste vlees; niet zo’n jong spul
van drie jaar!’
Verder verkoopt Jérome zelf nog maandelĳks één koe en één kalf in vleespakketten. ‘Financieel pogen we het maximum uit onze blondes te halen’,
benadrukt de Fransman. En met een
commerciële snelheid voegt hĳ eraan
toe: ‘Vainqueur is voor de echte amateurs deze herfst te koop!’ I

Quercy Blondes behaalt
een tussenkalftĳd van
368 dagen
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