Rocko met Ne derlandse referenties

Rocko
(Jocko x Lord Lily)

Na Merdrignac rentree voor Hotessefamilie via Jocko Besnenazaten
Couédic. Onder meer naar Duitsland,
Denemarken en Nederland verkocht de
Franse veehouder diverse embryo’s. In
Nederland zijn twee Mortytelgen van
Rumba in het bezit van Holland Genetics.
‘De interesse richt zich sinds de doorbraak van Rocko op de dochters van
Rumba.’
De vraag om de familie in haar totaliteit
te beschrijven, zet Le Couédic even aan
het denken. Voorzichtig somt hij de
belangrijkste karakteristieken op. De
vruchtbaarheid en de persistente producties noemt hij het meest kenmerkend. ‘Het zijn koeien met een gepaste
maat, zonder extremen. Het zijn geen
monumenten van koeien, ze weten wat
werken is.’
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Duurzaamheid als referentie
‘De dochters van Rocko zijn best ontwikkeld, bezitten voldoende breedte in de voorhand en zijn
voorzien van hellende, brede kruisen.’ Volgens
Paul Koerhuis, verkoopleider op de afdeling genetica bij Genes Diffusion in Nederland, past de
Jockozoon vooral op opengebouwde koeien. ‘De
benen hebben een droge botkwaliteit en zijn zowel in zij- als achteraanzicht goed geplaatst. De
uiers melken vlot weg, zijn degelijk aangehecht
en achterin breed.’ Rocko kan beter niet ingezet
worden op pinken.
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Labellezoon Merdrignac wakkerde als eerste de belangstelling voor
de Franse Hotessefamilie aan. Het succes met Nederlandse paringen
kende een vervolg via Lord Lilydochter Narbonne. Jocko Besnezoon
Rocko plaatst de familie opnieuw in de schijnwerpers.
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ijna was de koefamilie van de Franse
excellente Aerostardochter Hotesse
uit beeld verdwenen. De doorbraak van
duurzaamheidsvererver Merdrignac (v.
Labelle) en diens volle broer Montand
blies de KI-interesse echter nieuw leven
in. Halfzus Narbonne, een excellente Lord
Lilytelg, profiteerde van die heropleving.
Haar beide Jocko Besnezonen Rocko en
Ristourne hebben inmiddels elk een plek
veroverd op de Franse stierenkaarten. Een
jongere volle broer van het tweetal, resultaat van een natuurlijke dekking, wacht
in Italië nog op zijn eerste fokwaarde.
Het kloppende hart van de familie is gesitueerd in het Bretoense dorpje Saint-Thélo in Frankrijk. Tussen de 60 melkkoeien
van Jean-Luc en Michèle Le Couédic loopt
Narbonne, de moeder van Rocko, nog altijd. ‘Het is een koe met enorm veel karakter’, begint de melkveehouder enthousiast. Een jaar geleden blesseerde Narbonne

zich ernstig, maar desondanks vormt ze
nog altijd een vaste waarde in de stal. ‘Het
is echt een bazige koe, ze weet zich altijd
goed te redden.’

Rocko of Ristourne?
Narbonne, inmiddels acht jaar oud, was
het resultaat van een paring met Lord Lily
op Aerostartelg Hotesse. ‘In het begin was
ik helemaal geen voorstander van Nederlandse stieren’, steekt Le Couédic van wal
over de combinatie. ‘Na een bezoek aan
Nederlandse bedrijven vielen alle vooroordelen weg. Het was goed om er even
ter plaatse te gaan kijken. Over de fokkerij
en vooral over bedrijfsuitbating heb ik
toen enorm veel geleerd.’
Labelle, Cash en Lord Lily, elk van hen
kreeg een plaatsje in het fokkerijtraject.
Hotesse kreeg verschillende Nederlandse
partners. ‘Ze was geen typische Aerostardochter. Aerostar gaf vaak kleinere koei-

Narbonne (v. Lord Lily), 90 punten. Productie: 5.08 305 13.130 4,44 3,21
en. Hotesse had de hoogtemaat van haar
Ned Boymoeder bewaard. Vergeleken
met Frisia bezat ze bovendien meer finesse, met name in de uier.’ De genen van
Lord Lily leken een mooie aanvulling.
‘Narbonne heeft het type van Blackstar,
ondersteund met meer kracht.’
Foktechnici van KI-organisatie Urceo
maakten de paring met Jocko Besne. Bijna gelijktijdig werden de stierkalveren
Ristourne en Rocko geboren. ‘Urceo had
de eerste keus en nam Ristourne’, vervolgt Le Couédic. Frédéric Lepoint, foktechnisch medewerker bij het Franse
Genes Diffusion, kwam toevallig in dezelfde periode langs. Le Couédic lacht:
‘Hij moest wel Rocko nemen, eigenlijk
kreeg hij het overschot.’
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Frédéric Lepoint zich nog goed herinneren. ‘Rocko had toen iets meer melktype
dan Ristourne. Voor de rest was er weinig
verschil tussen beide.’ De foktechnicus
noemt de opeenvolging van bloedlijnen
als belangrijkste reden voor de aankoop.
‘Narbonne was in hoogtemaat gemiddeld. Bovendien had ze via Lord Lily die
mooie kwaliteitsvolle en sterk opgehangen uier. Jocko Besne droeg vooral bij aan
hoogtemaat en frame. Het leek gewoon
een mooie combinatie.’
Dat de aankoop een juiste keuze was,
bleek pas achteraf. ‘Ristourne en Rocko
fokken bijna gelijk’, besluit Jean-Luc Le
Couédic. Hij verwijst daarvoor naar de
koefamilie. ‘Het is typisch. Met Merdrignac en Montand hadden we hetzelfde.
Dat waren ook twee volle broers en bijna
kopieën van elkaar.’ Zelfs Rumba, een
volle zus van de fokstieren Rocko en
Ristourne past in dat plaatje. ‘Rumba ligt
helemaal in de lijn van haar twee broers’,
stelt de fokker vast. ‘Zowel in productie als in exterieur klopt het plaatje volledig.’
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Rumba staat wellicht aan de basis van het
vervolg van de Franse familie. ‘Ze is veel
gecontracteerd, zelfs nu nog’, besluit Le

De link met Nederland is niet alleen in de
afstamming terug te vinden. Rocko werd
immers ook in Nederland getest. ‘Ter
aanvulling op de Franse testcapaciteit
worden elk jaar tien tot twaalf stieren in
Nederland getest’, geeft Paul Koerhuis,
teamleider afdeling genetica van Genes
Diffusion Nederland, aan. ‘Uit de grote
pool kiezen we elke keer stieren die aansluiten bij de Nederlandse markt.’ In
Frankrijk zijn geen dochters van de stier
terug te vinden. ‘Stieren in twee landen
tegelijk testen heeft weinig zin. Dat kost
testcapaciteit. Rocko is daarom in de
proefperiode alleen hier ingezet.’
Le Couédic heeft vertrouwen in de Jockozoon: op zijn bedrijf staat Rocko al op het
inseminatielijstje. Bij wijze van ondersteuning haalt hij nogmaals het voorbeeld van de eigengefokte Merdrignac
aan. ‘Als je ziet dat in één jaar tijd bij de 80
ingezette stieren 24 keer Merdrignac als
vader opduikt, is dat een bevestiging
voor die koefamilie.’ Hij is trots wanneer
hij op de fokkerij met Hotesse terugblikt.
‘Merdrignac profiteerde van de komst
van gezondheidskenmerken zoals langleefbaarheid en uiergezondheid. Misschien is dat nu met Rocko opnieuw het
geval.’
Annelies Debergh

september 2 2005

29

