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Label ‘Viandes de France’ dekt vlees van alle rassen

Eenheid in diversiteit
Op de SIA te Parĳs lanceerde minister van landbouw Stephane Le Foll één herkomstlabel ‘Viandes
de France’ voor alle rassen. Die eenheid in diversiteit werd doorgetrokken met één showdag voor
de elitekeuringen in de drie belangrĳkste vleesrassen: charolais, limousin en blonde d’Aquitaine.
tekst Guy Nantier

Charolais
Rastypische kampioene en ietwat afwĳkende kampioen
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Eurovision (v. Bĳou), kampioene 2014

Champion (v. Suzeringie), Rappel de Championnat 2014

FlashbackM, verslagen in grote en kleine finale

Gentleman (v. Major), kampioen 2014

In 2014 bestaat het charolaisstamboek 150 jaar. Het internationaal charolaisstamboek viert eveneens dit jaar zĳn vĳftigjarig
bestaan. Eind augustus wordt een heel feestelĳke nationale
keuring gehouden te Marault met veel randactiviteiten én een
internationaal congres voor de twintig charolaisstamboeken
wereldwĳd.
Het feestjaar werd alvast ingezet met knappe kampioenen te
Parĳs. In het vrouwelĳk vee werd Eurovision (v. Bĳou) uitgeroepen tot kampioene. Eurovison is gefokt en in eigendom van de
gebroeders Beauzon uit Preporche. De koe was de vlotste in de
gang van de medefinalisten, kon bogen op een heel sterke bovenbouw en was vergezeld van haar excellente jaarlingkalf Joli
Coeur (v. Meillard).
Bĳ de stieren werd Champion (v. Suzeringie) van gaec Valignat

uit Meillers voor het tweede jaar op rĳ in Parĳs kampioen.
Hierdoor kreeg de stier de titel van Rappel de Championnat
2014 toebedeeld.
Champion versloeg aldus in de finale de kampioen van Marault
2013, FlashbackM (v. Dormeur) van gaec Micaud. Ook in de daaropvolgende, kleine finale moest FlashbackM lĳdzaam toezien
hoe zĳn concurrent Gentleman het kampioenslint kreeg omgord. Deze Majorzoon van gaec Verger en earl. Friaud uit Glenic is zeker geen tweedekeuskampioen, verre van. De stier is
wel van een ander type dan FlashbackM, meer mixte-vleestype
dan mixte-type. De driejarige, nieuwe kampioen weegt 1458
kg. Hĳ bezit een zeer vlotte gang op minder grof beenwerk dan
de standaard, veel lengte, een sterke rug en lendenpartĳ en een
ronde rib.
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Alle rassen, één enkel label
Op de SIA te Parĳs lanceerde Stéphane Le Foll, Frans
minister van landbouw, het nieuwe logo ‘Viandes
de France’. Doel van het initiatief is om met één
herkenbare reclame-uiting het vertrouwen van de
Franse consumenten te (her)winnen voor de lokale,
Franse vleesproductie.

Het logo dekt de slogan ‘geboren, gefokt en afgemest in Frankrĳk’. Het verse vlees en zĳn bereidingen van zowel kippen, varkens, rundvee, kalveren
en paarden zal in de Franse markt onder dit nieuwe
label worden afgezet. Aan het label hangen wel lastenboeken volgens diersoort.

Limousin
Breedte bovenbouw krĳgt voorkeur boven bespiering in de broek
In het limousinras was er met Géant (v. Bonus) van gaec Camus-Huberson-Roch uit Arnac la Poste een opmerkelĳke présence in de keuringsring. Voor de eerste maal trad een stier die
van nature hoornloos is toe tot het kransje elitedieren. Géant
eindigde als laatste in zĳn rubriek, maar zette het bewĳs neer
dat hoornloosheid en kwaliteit samen kunnen gaan.
‘Vandaag gaat voor mĳ de breedte in de rug, de lenden en het
bekken boven de bespiering in de achterhand,’ gaf jurylid Olivier Lasternas bĳ aanvang van de keuring aan. ‘Breedte in de
bovenbouw voor de aanzet van edele vleesstukken en breedte
in het bekken voor vlotte kalvingen.’ Die breedte maakte dan
ook het verschil in de kampioenskeuring. In het vrouwelĳke
vee verlengde Chinoise (v. Ubersac) van gaec Camus uit Arnac La
Poste haar titel. Haar ontwikkeling in hoogtemaat, in lengte,
maar vooral in breedte alsook de volle bespiering in de broek
spraken boekdelen. Vanwege haar titel in 2013 kreeg Chinoise
de titel Rappel de Championnat 2014. Tot nieuwe Parĳse kampioene kroonde Lasternas daarop Affiche (v. Omer MN) van earl.
Bourdarias uit Eyburie. De koe werd in de rubriekskeuring 1b
achter Chinoise.
Bĳ de stieren behaalde Farceur (v. Danois) van Emmanuel Zerger uit Dinsac de eindzege. Farceur showt een exceptioneel
mixtetype met enorm veel breedte in het bekken. De stier veroverde reeds de nationale titel te Nancy in 2013.

Farceur (v. Danois), kampioen 2014
Chinoise (v. Ubersac) verlengde haar titel uit 2013

Blonde d’Aquitaine
Gala en Carmen veroveren titels met fraaie gewichten, finesse en rastype
Met 42 stuks uit een voorselectie van 78
dieren was de elite van het blonde
d’Aquitaineras afgezakt naar de jaarlĳkse Parĳse hoogmis. Bĳ de stieren was
er eindwinst voor de goed bespierde Gala
(v. Brooklyn) van Frédérique en Carine
Plante-Moulet uit Carbes. Het gewicht
van 1337 kg op een leeftĳd van 33 maan-

den, de elegantie en een mooie rastypische kop maakten hem tot een zeer
fraaie kampioen. Plante-Moulet had ook
in het vrouwelĳke vee een titelkandidate
met Ebene (v. Capucin). Ebene maakte in
haar rubriek zoogstellen jonger dan vĳf
jaar het verschil met een prima vaarskalf, Irma (v. Goulu). In de finale koos het

Kampioenskoe Carmen (v. Rubio), Indiana (v. Agroton) en kampioensstier Gala (v. Brooklyn)

jurytrio echter voor Carmen van earl. Le
Portail uit Chaille Les Marais. De Rubiodochter, die voor de vierde keer deelnam
aan de keuring te Parĳs, werd 1a in de
rubriek zoogstellen ouder dan vĳf jaar
en was vergezeld van haar zes maanden
oude vaarskalf Indiana (v. Agroton). Carmen stond er super bĳ in conditie en
zette op de weegbascule een gewicht van
1275 kg neer.
De titel voor het dier met de beste slachtkwaliteiten ging bĳ de stieren naar Ghetto (v. Voltaire) van SCA Arsicaud uit Marans. Ghetto werd gefokt door gaec des
Nauzes uit Lautrec. Fette (v. Domy) van
gaec Menet behaalde deze titel bĳ de
vrouwelĳke dieren.
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