B E D R I J F S R E P O RTA G E

Alexandre en Claude Cotting investeren in overzeese koefamilies en staan
daarmee aan de basis van de Zwitserse fokstier Gen-I-Beq Saphir

Zwitserse topgenetica
Vijf jaar lang was ze de hoogste indexkoe van Zwitserland: Cotting Valor Bavière. Met de huidige nummer één Cotting Goldwyn Babydoll gaat de koefamilie van Alexandre Cotting uit
Ependes nu in herhaling. ‘Van alle aangekochte embryo’s deed
geen enkele het ooit beter dan onze eigen fokfamilie.’
tekst Annelies Debergh

H

et bedrijf van Alexandre en Claude
Cotting uit het Zwitserse Ependes
baadt in het licht van een vroege voorjaarszon. De melkveehouderij ligt vlakbij
het dorp, maar valt door haar ligging iets
dieper in het dal amper op. Met zijn voor
de omgeving typische aanblik is ook de
omvang van het bedrijf nauwelijks aan

de buitenkant af te lezen. Pas wanneer
de houten staldeuren opengaan, is de
aangebouwde ligboxenstal met de open
en lichte structuur te zien.
Voorin staan enkele koeien letterlijk in
de schijnwerpers. Vol trots presenteert
fokker Alexandre Cotting drie fraaie
zwartbonten. ‘Dit zijn drie generaties

koeien’, begint hij uit te leggen. ‘Grootmoeder, moeder en dochter.’

Vijf generaties indexkoeien
De drie generaties koeien maken deel uit
van een totaal van vijf generaties levende
koeien. Cotting houdt even halt bij de
jongste van de drie. ‘Dit is de huidige
nummeréén-indexkoe van Zwitserland’,
tikt hij op de flanken van Cotting Goldwyn Babydoll. Babydoll kreeg 85 punten
in haar eerste lijst en staat naast haar
fraaie moeder, de excellente Cotting Mr
Sam Barbi. ‘Barbi gaf in haar vierde lijst
meer dan 15.000 kilogram melk met een
piekproductie van 71 kilogram.’
Iets verder dan de Mr Samdochter staat
haar Lherosmoeder, een al even puik bewaarde koe. ‘Bijna de helft van onze
koeien voert op dezelfde bloedlijn terug.’
Alexandre Cotting vertelt over de stam-

Alexandre Cotting
Cotting Goldwyn Babydoll is de middelste van vijf generaties koeien in leven bij familie Cotting in Ependes. De
hoogste-indexkoe van Zwitserland is het uithangbord
van het bedrijf.

Ependes
Zwitserland

Aantal koeien:
Aantal stuks jongvee:
Melkproductie:
Melkquotum:
Aantal hectare:

58
50
10.200 4,10 3,40
550.000 kg
80

boom van de koefamilie, die gewaardeerde stieren als Rudolph en Blackstar bevat
en teruggaat naar Cotting Valor Bavière,
in het verleden vijf jaar lang nummeréén-indexkoe in Zwitserland. ‘Net als Babydoll behoort ook haar Mr Sammoeder
tot de tien beste indexkoeien van Zwitserland. Berlin, een Man-O-Manzoon uit
Babydoll, staat bovenaan bij de hoogste
genoomstieren van Zwitserse origine.’

Investeren in Lila-Z

Nieuw ligboxgedeelte achter traditionele stal
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Al snel is duidelijk dat fokkerij bij dit
Zwitserse bedrijf rond de productie van
potentiële fokstieren draait. ‘Stieren
voor het ki-station produceren is ons
eerste doel’, stelt Alexandre Cotting resoluut. De fokker werkt vooral met eigen
fokfamilies. Bij wijze van voorbeeld refereert hij nogmaals aan Cotting Mr Sam
Bambi. ‘Daar hebben we na verschillende spoelingen met Goldwyn uiteindelijk
twaalf dochters van aan de melk gekregen.’
De stal telt momenteel exact 58 melkkoeien en vijftig stuks jongvee. De veestapel is gestoeld op genen van vooral
Canadese verervers. ‘We hebben op een
gegeven moment achttien dochters van
Rudolph tegelijk gemolken’, vertelt
Alexandre Cotting. ‘Lheros had later net
zo veel invloed, nu is dat overgenomen
door Goldwyn.’
Behalve met genetica uit eigen stal werkt
de familie Cotting ook met geïmporteerd
bloed. ‘Elk jaar zetten we enkele em-

Cotting Mr Sam Barbi (v. Mr Sam), 91 punten. Productie: 4.03 305 14.126 3,74 3,29

bryo’s uit gerenommeerde koefamilies
in op ons eigen bedrijf.’ Een van de laatste koefamilies waarin is geïnvesteerd, is
die van de 94 punten Lylehaven Lila-Z
(v. Durham). ‘Ik heb nog getwijfeld om
Lila-Z zelf aan te kopen’, zegt Alexandre
Cotting. Vanwege het torenhoge veilingbedrag van 1,2 miljoen Amerikaanse dollars paste hij daarvoor. ‘Maar bij nader
inzien had ik daar toch beter verder in
mee kunnen gaan. Die koe heeft haar
kostprijs al ruim terugverdiend met de
geveilde dochters, embryo’s en talloze
stiercontracten.’
Het gebruik van de genoomstier Gen-I
Beq Lavaman – een zoon van de stier
Man-O-Man die terugvoert op Lila-Z – beklemtoont het vertrouwen van Cotting
in de overzeese koefamilie. Windbrook,
Sid en Saphir zijn andere veelgebruikte
stieren. ‘Een goed exterieur is het belangrijkste criterium bij de selectie van
fokstieren’, benadrukt Alexandre Cotting. Maar de inzet van de Zwitserse vererver Gen-I-Beq Saphir (v. Goldwyn) heeft
nog een andere reden. ‘Die stier is destijds op ons bedrijf geboren. Hij is als embryo aangekocht uit de familie van de
Canadese fokkoe Braedale Gypsy Grand.’
Toch volgt uit alle aankopen slechts één
en dezelfde conclusie. ‘Van alle aangekochte embryo’s hebben we nog nooit
een koefamilie binnengehaald die het
hier beter deed dan onze zelfgefokte
koeienstam.’

Erosiegevoelige percelen
De productie van de melkveestapel ligt
op 10.200 kg melk met 4,10% vet en
3,40% eiwit. ‘Vier jaar geleden hebben
we ervoor gekozen om met een melkro-

bot te gaan werken en is de stal daarop
aangepast.’ Cotting geeft aan dat verkorting van de arbeidstijd een belangrijke
reden was om naar automatisch melken
over te gaan. Het bedrijf telt immers
naast melkvee ook nog een akkerbouwtak met 20 hectare tarwe en 10 hectare
gerst. ‘We hebben de melkveestal toen
ook uitgebreid. Er is nu ruimte voor 65
melkgevende koeien. De stal heeft diepstrooiselboxen en een dichte vloer. De
dichte vloer achter het voerhek is voorzien van een fijne rubberlaag voor extra
grip.’
Naast akkerbouw telt het teeltplan van
deze boerderij in Ependes nog 14 hectare
mais en 36 hectare weide. Om de kans
op erosie op erg hellende percelen te verminderen, zijn af en toe onbewerkte
stroken op de percelen te vinden. ‘We
hebben erg vruchtbare leem-kleigronden die erosiegevoelig zijn.’
De ruwvoerteelten vormen ook de hoofdbestanddelen van het rantsoen. ‘We geven de koeien de helft kuilgras en de
helft mais’, gaat Cotting verder. Daarbovenop komen de krachtvoergrondstoffen soja en geplette tarwe. ‘In de melkrobot krijgen de koeien nog extra
krachtvoer naargelang hun individuele
melkgift.’
De melkproductie loopt stilaan hoger
op, maar Alexandre Cotting onderstreept
dat niet zozeer de melkgift, dan wel een
hoger eiwitgehalte tot de fokkerijdoelen
behoort. Duurzaamheid voegt hij nog
aan dat lijstje toe. Want, zo klinkt het
nog, de vijf generaties koeien in leven,
met elk navenant hoge productielijsten,
zijn toch een mooi doel om voor ogen te
hebben. l
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