Stammoeder Art-Acres Ned Boy Tex B (v. Ned Boy), 90 punten
Productie: 6.05 305 14.247 3,7 3,2

Dochter Art-Acres Cleitus Tex B (v. Cleitus), 86 punten
Productie: 1.11 305 7902 4,6 3,6

Kleindochter Art-Acres Mascot Tex B (v. Mascot), 89 punten
Productie: 2.06 305 12.143 4,1 3,4

Achterkleindochter Art-Acres Patron Mascot (v. Patron), 87 punten
Productie: 4.03 305 12.048 4,1 3,1

Generaties lang st iermoeders
Amerikaanse Art-Acres Tex B-familie levert met Win 395 opnieuw een fokstier
Art-Acres Win 395, Art-Acres Patron Spock en Delta Sparta.
Wat heeft dit trio stieren gemeen? Stuk voor stuk komen ze uit de
Amerikaanse koefamilie van Art-Acres Tex B, die fokstier na fokstier
en stiermoeder na stiermoeder levert.

‘D

e Patrondochter? Die loopt nog
steeds op het bedrijf.’ De koeien
heeft de Amerikaanse Arthur Rhoderick
(73) een aantal jaren geleden aan zijn zonen overgedaan, maar de prestaties van de
Tex B-koefamilie volgt de Art-Acresfokker
uit Hagerstown nog op de voet. Rhoderick
doelt met zijn uitspraak op Art-Acres Patron Mascot, een inmiddels achtjarige Patrondochter. Haar Winchesterzoon ArtAcres Win 395 bij HG maakt momenteel
wereldwijd furore. Ook de prille cijfers van
halfbroer Art-Acres Lantz Steve 436 – helaas met CVM – lijken beloftevol. Omgerekend scoort de Amerikaanse Lantzzoon
188 euro DPS en 111 voor exterieur. Steve
436 en Win 395 zijn niet de eerste fokstieren uit deze familie. In een eerder stadium
maakten Delta Sparta en Art-Acres Patron
Spock hun opwachting. Bij ABS schopte
Tanker (v. Slocum) het tot fokstier.
Terug naar Art-Acres Patron Mascot. Marcel Fox, nu inspecteur, maar een aantal
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jaren geleden verantwoordelijk voor het
Etazon-programma, kan zich de Patrondochter nog goed herinneren. ‘Ze had
net voor de eerste keer gekalfd. Het was
een jonge, sterke vaars met een heel
beste uier. Het was een van de beste vaarzen uit de veestapel, die op dat moment
ongeveer 275 dieren telde.’ Fox besloot
haar Winchesterzoon Art-Acres Win 395
aan te kopen voor het Etazon-programma. ‘Op dat moment waren vooral Bellwooddochters populair als stiermoeder.
Een Patrondochter gaf weer wat ander
bloed. Het Art-Acresbedrijf vond ik bovendien een prachtig bedrijf om stieren
te selecteren. Het was groot en er was een
eerlijk management. Alles wat op papier
stond klopte in de praktijk’, verklaart
Fox de aankoop.
Art-Acres Win 395 promoveerde tot fokstier. Hij scoort nu 286 DPS met 113 voor
exterieur. Vooral de hoge score voor beenwerk (113) verrast. ‘De stier Mascot vererf-

de geen beste benen, Patron evenmin.
Winchester stond ook niet direct bekend
als leverancier van stieren met beste benen. Toch doet Win 395 het op dat onderdeel erg goed’, vertelt Rhoderick. Fox beaamt dat. ‘Ik had eerder verwacht dat de
uier- en beenscore van Win 395 andersom
zou zijn. Zijn uiervererving had ik nog hoger verwacht, maar voor beenwerk scoort
hij boven verwachting.’

Fraaiste Mascot op Delta
Art-Acres Patron Mascot was niet de eerste
telg uit de familie die tot stiermoeder promoveerde. Al meerdere generaties hadden
de koeien uit de Tex B-koefamilie naar tevredenheid gepresteerd. Begin jaren negentig contracteerde Jacob Chardon ArtAcres Cleitus Tex B. ‘Zij was een bijzonder
grote, melktypische koe met een goede
uier. Niet excellent, maar wel werkbaar’,
omschrijft Rhoderick de Cleitusdochter.
Chardon stelde voor om Cleitus Tex B te
spoelen met Mascot. De embryo’s uit die
combinatie kwamen naar Nederland. Eén
embryo voldeed niet aan de kwaliteitseisen en bleef achter op het Art-Acresbedrijf. Dat embryo resulteerde in de geboorte van Art-Acres Mascot Tex B, de oogappel
van Arthur Rhoderick. Ze werd ingeschreven met 89 punten en produceerde in haar
eerste en enige lactatie 12.143 kg melk

met 4,1 % vet en 3,4 % eiwit. ‘Ze is de beste
Mascotdochter die ik ooit heb gezien’, vertelt Rhoderick. ‘Ze heeft een prachtige uier
en goed eiwit.’ Mascot Tex B produceerde
een keur aan embryo’s. De combinatie
met Patron slaagde het best. Behalve ArtAcres Patron Mascot werd daaruit de fokstier Art-Acres Patron Spock geboren.
Spock noteerde in Nederland ruim veertienduizend eerste inseminaties en is al
een aantal jaren een van de populairste importstieren.

In Nederland kwam een aantal volle zussen van Art-Acres Mascot Tex B ter wereld.
Van het Mascottrio Vida, Etazon Viola en
Etazon Vienna viel Vienna het meeste op.
Zij produceerde als vaars 10.764 kg melk
met 4,16 % vet en 3,38 % eiwit. Met 88 punten was ze de fraaiste Mascotdochter uit
het Delta-programma. Haar Martyzoon
Delta Sparta promoveerde tot fokstier. Van
Sparta (v. Marty) registreerde NRS bijna
18.000 eerste inseminaties. Als proefstiervader zorgde Sparta al voor een fokstier:

Kampjes White Wonder. In februari 2005
worden de eerste indexen van nog meer
Spartazonen verwacht. Een Labelledochter van Vienna, Delta Saturne, leverde op
de Tulip Sale in 1996 een topprijs op van
54.000 gulden.
Invloed in het Delta-programma hebben
de nakomelingen van Etazon Vienna nog
steeds. Kleindochter Delta Heart (Fatal x
Jabot x Vienna) heeft bijvoorbeeld vier donoren opgeleverd. Eén daarvan is Delta
Mariska (v. Jocko Besne). Als vaars produceerde ze 9122 kg melk met 4,02 % vet en
3,55 % eiwit in 305 dagen. Ze is ingeschreven met 87 punten en heeft een exterieurindex van 114. ‘Mariska is op dit moment
de donor met de hoogste exterieuraanleg
binnen Delta’, geeft foktechnisch medewerker Pieter van Goor aan. ‘We hebben
elf nakomelingen van haar op Delta.’ Ook
op Art-Acres heeft een nieuwe generatie
zich alweer aangediend. Rhoderick steekt
de loftrompet over een BW Marshallvaars
uit Art-Acres Patron Mascot. ‘Ze geeft op
dit moment meer dan 45 liter. Ingeschreven is ze nog niet, maar ik verwacht dat ze
ongeveer 87 punten waard is. Ze heeft nu
drie vaarskalfjes en twee stiertjes van OMan. Select Sires heeft al interesse getoond.’

Hoge slagingskans
Over de handelsmerken van de Art-Acres
Tex B-koefamilie zijn Van Goor, Fox en
Rhoderick het roerend eens. ‘Goede uiers
en hoog eiwit’, klinkt het als uit één mond.
Bovendien is de slagingskans van stieren
uit deze familie hoog, stelt Fox. ‘Keer op
keer is het raak. Deze familie levert relatief
veel fokstieren.’
Inge van Drie
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