Eerst tien dan honderd
Pigeonwooddochter Joko tientonner door torenhoge gehalten
Dankzij haar gehalterijke melklijsten behaalde Pigeonwooddochter
Joko van Herman Ameloot uit Slijpe in november al de 10.000 kg vet
en eiwit. Nu, pas twee maanden later, eigent de kranige zestienjarige
roodbonte Joko zich ook de titel van honderdtonner toe.

‘H

et is het kleinste koetje van de
stal.’ Herman Ameloot uit Slijpe
glimlacht als zijn zestienjarige stalfavoriet Joko in beeld komt. Door haar kleine
gestalte gaat het met de Pigeonwooddochter niet letterlijk om een koe van
formaat. Figuurlijk is ze dat wel. Waar
koeien normaal eerst de kaap van honderd ton melk halen en vervolgens ook
de grens van tien ton vet en eiwit breken,
deed Joko dat net omgekeerd. Op 14 november 2007 bereikte de kranige zestienjarige de mijlpaal van tien ton vet en eiwit in haar twaalfde lijst.
Sinds de jongste melkproductieregistratie op 7 januari 2008 ging ook de melkteller over de 100.000 kilogram, waardoor
pas sinds korte tijd ook de titel van honderdtonner op Joko’s palmares prijkt.
Zoals deze prestatie doet vermoeden, profileert de Pigeonwooddochter zich al haar
hele leven lang als een echte gehaltekoe.
Met haar vaarzenlijst van 5696 kg melk
met 5,15% vet en 4,10% eiwit in 305 dagen maakte Joko een gehalterijk debuut.
Gedurende vier opeenvolgende lactaties
liep de melkvetinhoud over 6,0 procent,
terwijl het eiwitgehalte meermaals 4,4
procent oversteeg. Gemiddeld scoorden
de dertig melkkoeien van Herman Ameloot het voorbije jaar 4,56% vet en 3,81%
eiwit. ‘Joko is de koe met de hoogste gehalten in mijn stal.’

Klein maar dapper
Het vaarskalfje Joko zag op 8 december
1991 het levenslicht. ‘Haar moeder Hester was een Imperialdochter. Imperial
scoorde niet hoog op het vlak van gehalten, vandaar mijn keuze voor een combiJoko (v. Pigeonwood), 80 punten
Levensproductie: 100.669 kg melk met
5,73% vet en 4,38% eiwit

natie met Pigeonwood.’ Dat de combinatie met Pigeonwood – nog steeds goed
voor productie-indexen van +0,53% vet
en +0,39% eiwit – goed uitpakte, blijkt uit
de levensproductie van Joko: 100.669 kg
melk met 5,73% vet en 4,38% eiwit in
4410 dagen.
De Pigeonwooddochter deelt meerdere
eigenschappen met haar vader. ‘Klein
maar dapper, zo kun je haar het beste
omschrijven’, vindt eigenaar Herman
Ameloot. De gegevens van de exterieurbeoordeling duiden op een hoogtemaat
van 1,36 meter. Haar vaarzenpunting van
78 punten werd recent opgewaardeerd
richting 80 punten algemeen voorkomen. ‘De benen waren altijd haar zwakste
punt.’ De roodbontfokker refereert aan
de eerste score van 77 punten. De herkeuring leverde voor dat onderdeel 82
punten op. ‘Het was dan wel een
minpunt, maar ze is er al die jaren toch
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altijd op blijven lopen’, vindt Ameloot.
Van vader Pigeonwood kreeg Joko ook
haar sterke karakter mee. ‘Tot vorig jaar
was ze nog de snelste als de koeien de stal
binnenkwamen. Zoals meerdere dochters
van Pigeonwood is Joko een koppige koe.
Als je haar een halster om wil doen, dan
krijg je haar niet zomaar te pakken.’

Tweede Joko fokken
Op de grupstal van Herman Ameloot
staan nog vier dochters van Joko. Dankzij
een totaal van zes dochters komt haar nakomelingenschare op zestien – nog levende – nakomelingen. Moonliketelg
Nadine (84 punten) en haar 85 puntendochter Prinses (v. Goldie 2) zijn beide al
ouder dan tien jaar. ‘Wat betreft het karakter zijn de dochters allemaal malsere
koeien dan Joko zelf. De gehalten hebben
ze wel stuk voor stuk van hun moeder
overgeërfd.’
De jongste dochter van Joko, Kiandochter
Boko, moet binnenkort kalven. ‘De gehalten wilde ik er graag bij houden, vandaar
dat ik voor Kian heb gekozen.’ Inmiddels
is Joko drachtig van Fabian, een gehaltevererver. ‘Ik zou nog erg graag een tweede Joko fokken.’
Annelies Debergh

