special

Jocko Besne
Onuitwisbaar is de invloed van de Franse stier Jocko Besne inmiddels. Zijn fokwaarden zonder echte uitschieters, maar vooral zonder fouten, maken hem populair bij veehouders én ki-organisaties.
Meer dan 1,3 miljoen rietjes gingen er over de toonbank.

U
.

iterst vitaal is hij voor een stier van
twaalf jaar oud. Jocko Besne toont
zijn krachtige lijf nog met verve aan de
hand van zijn vaste begeleider Frederic
Boffetty. ‘Hij houdt er niet van om aangeraakt te worden door vreemden’, meldt
Boffetty tijdens de fotosessie. ‘Hij is erg
eenkennig en springt alleen op de charolaisstier hier in de stal. Maar met zijn
spermaproductie is nog altijd niets aan de
hand.’
Al jarenlang staat Jocko Besne met achttien andere stieren in een speciale stierenstal op het ki-terrein in het Franse Blain.
‘Dat is onze toplocatie’, glimlacht Thierry
Simon, directeur van de coöperatieve kiorganisatie Génoé, het vroegere Oger.
‘Stieren die in Blain staan, houden we
streng afgesloten van de buitenwereld.’
Simon is met recht terughoudend met bezoek, want van Génoés topstier Jocko
Besne werden al meer 1,3 miljoen doses
sperma verkocht. De meest recente fokwaarde van Jocko Besne is in Frankrijk
gebaseerd op bijna 75.000 dochters op
19.000 bedrijven.

keuze. Vetpercentage heb ik nooit zo belangrijk gevonden. Consumenten willen
immers geen vet.’
De koefamilie achter Jocko is exterieurrijk en zijn overgrootmoeder Arthemis (v.
Ocles Wayne) kreeg 92 punten en was op
menig keuring te bewonderen. Voor haar
Secretdochter Dulcinee van 89 punten bestond ki-belangstelling en uit een et-sessie
werden de Southwindzussen Gaia (89
punten) en Galatee (90 punten) geboren.
‘Galatee was zeker vijftien centimeter
groter dan Gaia en melktypischer. Daarom was er voor Galatee wel ki-interesse
en eigenlijk niet voor Gaia’, aldus Fertil.
‘Ik heb moeite moeten doen om Gaia’s
Besne Buckzoon Jocko Besne te verkopen’, aldus Fertil.
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Ki-organisatie Oger zette Jocko Besne in
en in 1999 kreeg hij voor het eerst een index. ‘In onze stierenstal stonden toen Jarny Jabot, Lenny en Jocko naast elkaar’,
herinnert Simon zich. ‘Op basis van de
eerste indexen konden we niet zeggen
wie de beste was en voor welke stier we
de meeste promotie moesten maken.’ Het

Jocko Besne, twaalf jaar oud en nog bijzonder vitaal

eerste dochtergroepoptreden van Jocko in
1999 op de Space werd geen groot succes.
‘De dochters waren oudmelkt en misten
daardoor de laatste melkuitstraling. Na
het dochtergroepoptreden tijdens het EK
in Brussel in 2000 kwam Jocko internationaal pas echt in beeld. Vanaf toen was het
sperma niet aan te slepen.’
Jocko Besnes populariteit steeg verder
toen zijn dochters uit de fokperiode aan
de melk kwamen. Niet alleen onder veehouders, ook ki-organisaties waren enthousiast. In Frankrijk zijn volgens Simon
ongeveer 180 zonen ingezet en in de huidige Franse indextop 50 staan twintig zonen van Jocko Besne. ‘We zijn zelf erg
verrast over de dominantie van de Jocko
Besnezonen in met name de Duitse toplijsten. Blijkbaar past Jocko Besne goed op
het Duitse type koe.’
Ook in Nederland en Vlaanderen prijken
Jocko Besnezonen zoals Skalsumer Jorryn, Himster Dairygold, Rocko en Delta
Paramount hoog op de indexlijst. HG zette Jocko Besne aanvankelijk voorzichtig
in als stiervader met tien zonen. ‘Bij zijn
eerste fokwaarde was Jocko zowel op het
gebied van exterieur als op dat van productie geen echte uitblinker’, verklaart
Pieter van Goor, Delta-coördinator bij HG.
‘Bij het aan de melk komen van zijn fokstierdochters steeg Jocko’s fokwaarde en
zijn betrouwbaarheid, waarna we hebben
besloten nog eens vijftien zonen van hem
te testen. Door hem in te zetten op dochters van bijvoorbeeld Russel, Dustin en
Lucky Leo krijg je andere combinaties dan

Etazon Gray (v. Celsius), nichtje van Jocko Besne
bij de Jocko Besnezonen die nu beschikbaar zijn.’
Op het Delta-testbedrijf doorliepen zestien Jocko Besnedochters de testperiode
waarvan er een aantal promoveerde tot
donorkoe. HG investeerde in de jaren negentig ook in de koefamilie van Jocko Besne zelf. Uit Galatee, Jocko’s tante, werden
Evreux Cle- en Celsiusembryo’s gekocht.
Dat resulteerde in twee Celsiusdochters,
waarvan Etazon Gray met 86 punten werd
ingeschreven. ‘De Celsiusdochters hadden voldoende melk, maar vanwege de
lage gehalten bleven de lactatiewaarden
rond de honderd steken’, aldus Van Goor.

Populair sinds EK 2000

Levenslust

Jocko Besne werd gefokt door Gildas Fertil uit een diepe Franse koefamilie. Fertil
heeft zijn boerderij inmiddels verruild
voor een baan als agrarisch (voedings)adviseur op het eiland Réunion, dat voor
de Oost-Afrikaanse kust bij Madagascar
ligt. ‘Ik ben er trots op dat Jocko uit een
familie komt die al acht generaties op ons
bedrijf aanwezig was’, aldus Fertil. ‘Benen, uiers en een goede vet-eiwitverhouding stonden altijd centraal bij mijn stier-

Het enorme binnenlandse gebruik van
Jocko Besne remde zijn exportmogelijkheden. Toch was Jocko Besne in 2004 met
10.134 eerste inseminaties de meestgebruikte importstier in Nederland. ‘Jocko
heeft geen minpunten, dat is het belangrijkste’, zo zoekt Simon een verklaring
voor Jocko’s populariteit. ‘Wanneer je iets
negatiefs zou willen zeggen, dan is het
dat zijn sperma minder vruchtbaar is. Hij
is een goede producent, maar zijn be-

vruchtingsvermogen is altijd benedengemiddeld geweest.’
In Frankrijk luidde de beëindiging van
Gildas Fertils boerenloopbaan ook het
einde van de foktechnische interesse van
de Jocko Besnefamilie in. Fertil gaf de
moeder van Jocko Besne cadeau aan een
stageloper die problemen heeft met de
stamboekregistratie. Thierry Simon zocht
Gaia vorig jaar nog op en weet dat ze inmiddels op veertienjarige leeftijd is afgevoerd. ‘Ze had toen 86.000 kilogram melk
gegeven. Het was geen grote koe, maar
voor een koe van haar leeftijd zag ze er
nog enorm vitaal uit.’
Ook Jocko Besne lijkt nog niets aan levenslust te hebben ingeboet. Hij is nog
erg vitaal en wanneer hij begint te graven
met zijn voorpoten wordt het hoog tijd
om hem naar zijn stal te brengen. ‘We
zijn zuinig op hem’, aldus Simon. ‘Hij
heeft veel voor ons betekend. Ondanks
dat iedere ki-organisatie op de wereld een
goede zoon van hem heeft, blijft het de
vraag of een van zijn opvolgers hem zal
kunnen evenaren.’
Jaap van der Knaap

Fokker Gildas Fertil moest moeite doen om Jo cko Besne ingezet te krijgen bij ki-organisatie

De kracht van Jocko Besne
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