deel is dat ze ruime klauwspleten hebben. Maar we gebruiken Bormio opnieuw,
want hij geeft koeien met veel ontwikkeling. En dat vind ik mooi. Vraag me niet
waarom, maar ik houd van grote koeien.’

Grote invloed in indextop

Castelverde

Passie voor koeien kan ver gaan. De Italiaanse Paola Mondini
verblijft het liefst iedere dag tussen haar dieren. Op vakantie gaan
doet ze nooit en haar koeien – hoe showwaardig ook – houdt ze het
liefst thuis. KI’s zijn verzot op Mtotodochter Carmencita.

Italië
Italië

D

e zon is bijna uit het zicht verdwenen
en het begint al te schemeren als we
via de prachtige oprijlaan het erf oprijden
van het Italiaanse melkveebedrijf Mondial
van de familie Mondini. We zijn later dan
verwacht, maar bang dat Paola Mondini
niet meer op het bedrijf is, hoeven we niet
te zijn. Want de Italiaanse melkveehoudster is op één plaats het allerliefste en dat
is tussen de koeien. Dat is ook waar ze
haar verhaal doet: staand tussen de koeien, continu de koppen van de meest aanhalige dieren strelend. ‘Mijn koeien zijn
vriendelijk. Als ze me zien, komen ze bij
mij. Dat is altijd al zo geweest. Toen ik drie
jaar oud was, liep ik al tussen de koeien.
De behoefte daaraan is nooit verdwenen.’
De nu 43-jarige Mondini is de drijvende

Foto links: Paola Mondini met Sagoma:
‘Mijn koeien zijn vriendelijk’

kracht achter de onderneming die een
kleine 300 koeien telt, 135 hectare omvat
en zeven medewerkers in dienst heeft.
De passie van Paola Mondini voor de koeien gaat ver, heel ver. Iedere dag staat ze
om vijf uur op. Tot ’s avonds half negen is
ze vrijwel continu met de koeien en het
jongvee bezig. ‘Die ochtenden zijn heer-

blonde Zicostardochter Mondial Zicostar
Sagoma is van grote schoonheid. Toch
heeft de met 93 punten ingeschreven koe
nauwelijks keuringservaring. ‘Ik heb voor

Italiaanse topfokker Paola Mondi ni ziet koeien als haar kinderen

Idolaat va n koeien

Mondial Carmencita (v. Mtoto), 92 punten. Tweede lijst: 974 31.280 4,35 3,68

lijk. Dan werk ik het liefst alleen, in alle
stilte. Ik ben geen goede huisvrouw. En
kinderen,’ vertelt ze openhartig, ‘die hebben we niet, want ik weet dat ik voor kinderen geen geduld kan opbrengen.’ Vakantie is evenmin aan haar besteed. Als
haar man, werkzaam bij een kalvermelkproducent, zoals afgelopen jaar voor een
15-daagse trip naar Afrika gaat, blijft Paola
liever thuis.

Angst voor wassen
Het bedrijf van Mondini ligt in de plaats
Castelverde, niet ver van Cremona, de
showhoofdstad van Italië. Bij liefhebbers
zal Castelverde bekend in de oren klinken. Het is de plaats waar ook Giuseppe
Quaini woont, gerenommeerd internationaal jurylid en eigenaar van beroemde
showkoeien als de met 97 punten gewaardeerde Susy. Fraaie showkoeien zoals Susy
heeft Paola Mondini ook op stal. Vooral de
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Een goede fokwaarde voor exterieur is
voor Paola Mondini niet genoeg. Ook productie heeft een duidelijke plaats in het
fokdoel om zodoende in de markt te blijven voor het leveren van KI-stieren. Mondini gebruikt een breed palet aan stieren,
waaronder Italiaanse verervers als de al
eerder genoemde Bormio, Royalist RF,
Ford en Boss Iron. Verder insemineert ze
de koeien met Goldwyn, Titanic, September Storm, Marion, Zenith, Modest, Millstar (een Leezoon), Lancelot, Ramos en de
roodbonte Lichtblick.
Ook de ‘eigen’ proefstieren geeft Mondini
volop kansen; de laatste jaren levert Mondial zo’n vijf proefstieren per jaar aan Italiaanse KI’s. Daarnaast betrekken KI’s uit
Frankrijk en Duitsland fokmateriaal, vertelt de Italiaanse, staand bij de kalverhokken boordevol levenslustig jong talent.

Sagoma nog geen goede begeleider kunnen vinden, iemand die haar goed aanvoelt.’ De echte reden dat de koe weinig
ervaring heeft op keuringen, is dat de Italiaanse bij voorkeur met haar koeien de
keuringen mijdt. ‘Via deelname aan shows
neem je onnodig risico met de koeien.
Neem de voorbereidingen, het wassen van
de koeien: ik ben bang dat de koeien daardoor ziek worden. Verder heb je kans dat
je je veterinaire problemen op de hals
haalt.’
Toch liet ze zich eind vorig jaar door een
KI overhalen om aan de nationale keuring
in Cremona deel te nemen met een dochter van Bormio. Een derde plaats was het
resultaat. Dat het een nakomeling van
Bormio betrof, was geen toeval. Op Mondial kreeg de Italiaanse Bellwoodzoon
ruim baan en terecht vindt Paola. ‘De Bormio’s die wij melken, geven veel melk en
hebben uitstekende uiers. Het enige na-

Vooral stammoeder Brivio Bellwood Spagna mag op interesse rekenen met tien
familieleden in de koe-indextophonderd
in Italië. Uit deze Bellwooddochter fokte
Paola met hulp van Mtoto de fraaie, met
92 punten ingeschreven Mondial Carmencita. De Mtotodochter maakt deel uit van
de Italiaanse indextop, waarin ze de negende positie bekleedt. Haar al even puntgave Emersondochter Mondial Emerson
Palomilla (87 punten) volgt haar met een
tiende positie op de voet en is eveneens
een felbegeerde stiermoeder. Carmencita
heeft daarnaast een succesvolle dochter
in Mondial Malaga, een nakomeling van
Corky die is ingeschreven met 90 punten. Diverse van Malaga’s dochters, waaronder een 91 punten Convincer, zijn stiermoeder.
Hoewel de inkomsten uit de fokkerij mooi
zijn meegenomen, is het melkgeld de belangrijkste inkomstenbron. Met een kleine driehonderd koeien met een gemiddelde productie van bijna 11.000 kg per
jaar (3,95% vet, 3,45% eiwit) melkt Mondini het quotum van ruim drie miljoen kg
vol. Het melken heeft ze toevertrouwd
aan Indiase medewerkers. ‘Indiërs zijn de
beste melkers die er zijn. Die hebben gevoel voor de koeien. Toen één van mijn
twee melkers – de rustigste van het stel –
naar India was, kon ik dat ogenblikkelijk
merken aan de koeien. Ze leden er zichtbaar onder.’ Wie durft na een bezoek aan
Paola Mondini nog te beweren dat koeien
geen gevoel hebben?
Bert de Lange

Mondial Zicostar Sagoma (v. Zicostar), 93 punten
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