Producti eve Paramount

Paramount
(Jocko Besne x Fatal)

Jocko Besnezoon nie uwe fokstier uit Art-Acres Tex B-familie

Fokstieren en stiermoeders leveren aan de lopende band. Weinig
koefamilies zijn zo prominent aanwezig in het fokkerijlandschap van
de lage landen als de Art-Acres Tex B-koeien. Na Sparta, Spock, Win
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Productieproﬁel als vader Jocko
Delta Paramount proﬁleert zich net als zijn
vader Jocko Besne als een echte melkvererver.
Paramountdochters scoren hoog voor uier en
benen. ‘Vooral het gebruik van de benen is
vlot’, bevestigt melkveehouder Ben Apeldoorn
uit Woudenberg, die samen met Willem Keesom de NRM-dochtergroep selecteerde. ‘Paramountdochters hebben prima uiers met een
hoge achteruieraanhechting, een goede ophangband en een prima balans. Ze zijn normaal ontwikkeld, breed en degelijk gebouwd
en meestal iets lager in het front.’ Meest typisch vindt Apeldoorn hun uniformiteit.
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395 en Onedin is Delta Paramount de jongste parel aan de kroon.

‘W

eer gebeld uit Nederland? Dan
moet het wel om een nieuwe
stier uit de Tex B-familie gaan.’ De Amerikaanse fokker Arthur Rhoderick is de
overzeese belangstelling voor zijn koefamilie al vele jaren gewoon. ‘Het gaat vast
weer om een familielid van “de Mascotdochter”.’ Met die Mascotdochter doelt
de tachtigjarige fokker op Etazon Vienna, één van de vele Mascotdochters uit
sleutelﬁguur Art-Acres Cleitus Tex B, die
Rhoderick als embryo naar Nederland
verkocht en recent de fokstier Paramount opleverde.
Hoewel de fokker uit Hagerstown zijn
250 koeien een ﬂinke tijd geleden aan
zijn zonen overdeed, volgt hij de prestaties van de fokkoeien nog op de voet. En
ook al nam de Amerikaanse KI-belangstelling voor de Tex B-koeien af – op dit
moment trekken vooral de Kaykoeien de
aandacht – Rhoderick weet nog precies
hoe het destijds in zijn werk ging. ‘De
combinatie van Cleitus en Ned Boy stond
begin jaren negentig voor hoge indexen.
Cleitus B stamde uit een melkrijke familie. Ki-interesse was snel gewekt.’

Meeste succes met Mascot
Rhoderick kan zich de fraaie Cleitus Tex
B nog goed voor de geest halen. ‘Ze was
een bijzonder grote, zware en melktypische koe met een prima uier’, herinnert
de Art-Acresfokker zich. De Cleitusdochter kreeg als vaars 86 punten en maakte
een lijst van 7902 kg melk met 4,6% vet
en 3,6% eiwit in 305 dagen. ‘Ze kalfde
slechts één keer. De rest van de tijd hebben we haar voortdurend gespoeld.’
Voor het Etazon-project van Holland Genetics stond de witte Cleitustelg eveneens op de lijst. Jacob Chardon was het
die begin jaren negentig Cleitus Tex B

werk leverde kon ook Rhoderick aan
den lijve ondervinden. Het enige achtergebleven embryo resulteerde op zijn bedrijf in Art-Acres Mascot Tex B. Ze werd
ingeschreven met 89 punten, produceerde 12.143 kg melk met 4,1% vet en 3,4%
eiwit en groeide uit tot oogappel van
haar eigenaar. In combinatie met Patron
schonk ze het leven aan de veelgebruikte fokstier Art-Acres Patron Spock en
stiermoeder Art-Acres Patron Mascot,
die op haar beurt garant stond voor ArtAcres Win 395 (v. Winchester). ‘Art-Acres
Mascot Tex B was de beste Mascot die ik
ooit zag.’

Kracht van de koefamilie

Etazon Vienna (v. Mascot), 88 punten
Prod.: 2.01 305 10.764 4,16 3,38 116 lw
contracteerde. Hij stelde voor om haar te
spoelen met productievererver SingingBrook Mascot. ‘Mascot was niet mijn favoriet’, bekent Rhoderick. De Amerikaan
voorzag inteelt op Mascots vader Ned
Boy. Maar Rhoderick stemde toe met de
keuze van Chardon. De embryo’s vertrokken naar Nederland. Eén embryo
voldeed niet en bleef op Art-Acres.
In Nederland resulteerde de embryogolf
in de stieren Etazon Verona, Etazon Violet en Etazon Eliot, die uiteindelijk niet
sterk genoeg bleken voor de fokstierstatus. Aan vrouwelijke zijde kwamen de
Mascotzussen Etazon Vienna, Etazon Viola en Vida ter wereld. Etazon Vienna
trok onder dit trio het meeste belangstelling. Als vaars produceerde ze 10.764
kg melk met 4,16% vet en 3,38% eiwit. In
combinatie met de roodbonte Marty
stond Vienna aan de basis van de roodfactorstier Delta Sparta. Uit één van de
talrijke spoelingen zag ook Jabottelg
Priscilla het levenslicht, die via Fataldochter Delta Heart aan de wieg staat
van Delta Paramount.
Dat de combinatie met Mascot goed

Jocko Besnezoon Delta Paramount is
sinds zijn doorbraak in mei 2006 de
jongste ster aan de hemel van de ArtAcresfamilie. In augustus steeg de fokwaarde van Paramount met 31 euro dps
richting 155 euro. Voor Pieter van Goor,
Delta-coördinator bij HG, schept die stijging weinig verwondering. ‘De Art-Acreskoeien zijn niet de koeien die in één
keer bovenaan staan. Ze beginnen doorgaans gewoon met een goede melkproductie en blijven zich netjes handhaven.
Deze koeien worden steeds beter.’
Toch is de Jockozoon niet helemaal een

afspiegeling van zijn genenbron, stelt
Van Goor. ‘In de Art-Acresfamilie is het
eiwit over de hele lijn goed. Eiwit is één
van de sterke punten van de familie. Paramount is veeleer een melkstier.’ Zijn
productievererving lijkt Paramount
vooral aan vader Jocko Besne te danken
te hebben. ‘Jocko Besne leek met zijn
eerste fokwaarden een breed inzetbare
stiervader.’
Maar ook Delta Heart, de Fatalmoeder
van Paramount, deed het goed in combinatie met andere stieren. Van de Cellobroertjes Onedin en Odium kreeg de
eerste een plek op de stierenkaart. En
behalve Paramount leverde de paring
met Besne Buckzoon Jocko Besne ook
Delta Mariska op. Zij gaf als vaars 9122
kg melk met 4,02% vet en 3,55% eiwit in
305 dagen. ‘In haar tijd was ze de Deltadonor met de hoogste exterieuraanleg’,
verwijst Pieter van Goor naar Mariska’s
exterieurscore van 87 punten. En ook
Mariska kan rekenen op stiermoederallures. ‘Van haar zullen we een tiental
stieren inzetten.’
Invloed in het Delta-testprogramma hebben de nakomelingen van Mascottelg
Etazon Vienna nog altijd. Nu de belangstelling voor de familie in Amerika luwt,
is het succes binnen het nucleuspro�������������������
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Delta Priscilla (v. Jabot), 87 punten
Prod.: 2.01 305 10.560 3,68 3,44 107 lw
gramma bijzonder. Een verklaring voor
het succes is volgens Pieter van Goor dat
‘ze het gewoon heel goed doen in ligboxstallen.’ De laatste jaren zijn ongeveer
tweehonderd nakomelingen, direct of
indirect uit de familie afkomstig, op Delta getest.
Van Goor wijst ook naar de koefamilie.
‘Over de hele linie zie je dat sterke beenwerk terug.’ De foktechnicus ziet daar
ook de reden voor het succes van paringen met Mascot en Fatal, twee stieren
die niet altijd onbesproken bleven in benenvererving. ‘Sterk beenwerk is een
kwaliteit van de koefamilie. De kracht
van die koeien komt gewoon elke keer
weer naar boven.’
Annelies Debergh
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Delta Heart (v. Fatal), 87 punten
Prod.: 2.02 305 9737 4,34 106 lw
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