FAVORIETE STIERMOEDER DELTA JOSKA

Joska’s kracht is haar

atletisch vermogen
Frank De Cock ziet graag foutloze koeien, die onopvallend voer
efficiënt omzetten in veel melk. De zevenjarige Delta Joska is zijn
favoriet in de 440-koppige veestapel. ‘Ze heeft al meer dan 80.000
liter melk gegeven en produceert nog steeds met heel veel gemak.’
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Paspoort Delta Joska
naam Delta Joska
afstamming Malcolm rf x Augustus
koefamilie Jaantje
totaal exterieur 84 punten
levensproductie 80.818 3,59 3,04 gem. lw 111
fokwaarde 243 NVI
aantal vrouwelijk nakomelingen 2
stiermoeder van Delta Japan rf (v. Brentano)

F

rank De Cock weet in welke box Delta Joska
ongeveer ligt, maar moet toch nog even zoeken. Ze is met haar 1 meter 47 een van de
kleinere koeien van de stal. En ook nadat ze in één
soepele beweging in de benen komt, valt de zevenjarige dochter van Apina Malcolm, die als vaars met 84
punten werd ingeschreven, nog niet direct op. ‘Toch
produceerde ze in nog geen vĳf jaar tĳd al meer dan
80.000 kg melk’, vertelt de melkveehouder, als hĳ de
schaapmakke koe losjes presenteert. ‘Die hoge melkproductie is haar nooit aan te zien geweest. En ze
doet het allemaal nog steeds met heel veel gemak’,
looft De Cock zĳn stalfavoriet.

Eerlijke kans voor persistentie koeien
Een voorkeursbehandeling voor favoriete koeien is er
niet bĳ op het bedrĳf in het Vlaamse Sint-Laureins,
waar Frank De Cock samen met zĳn zoon Arjen en
vrouw Magda en met hulp van drie medewerkers een
koppel van zo’n 440 koeien en 250 stuks jongvee
verzorgt. Alle melkgevende dieren krĳgen volledig
tmr zonder individuele krachtvoergift, met als basis
70 procent mais en 30 procent gras, en gaan drie
keer per dag door de melkstal. Ze realiseren hiermee
een rollend jaargemiddelde van 12.552 kg melk met
4,23% vet en 3,54% eiwit.
‘In ons systeem krĳgen alle koeien een eerlĳke kans.
De probleemloze koeien met een hoge erfelĳke aanleg voor melkproductie en een goede persistentie
komen vanzelf bovendrĳven’, legt De Cock uit. Delta
Joska is zo’n koe. ‘Ze heeft nog altĳd een fokwaarde
van 2733 kg melk en 333 Inet. En als vaars viel haar
uitstekende persistentie al op. Ze gaf heel lang ruim
40 liter en we hebben haar – na een lange lactatie
vanwege spoelactiviteiten – uiteindelĳk drooggezet
met 36 liter’, vertelt de veehouder over de koe, die al
snel na aankomst als drachtige vaars zĳn hart veroverde. ‘We hebben haar niet voor niets afgebeeld op
ons bedrĳfsbord’, verklaart hĳ.

Bewegen op wieltjes
Delta Joska voert in de moederlĳn terug op de Jaantjes van Hilbrand Korver uit Nederhorst den Berg.

Jaantje 142
(v. Tops)

Jaantje 186
(v. Amos)

Jaantje 243
(v. Lutz)

Jaantje 283
(v. Ronald)

Meerdere stieren uit deze inmiddels wĳdvertakte
koefamilie haalden de stierenkaarten van CRV, waaronder Joska’s zoon Delta Japan rf. ‘De stier laat zien
wat zĳn moeder laat zien’, concludeert De Cock, als
hĳ zĳn vinger laat glĳden langs de eerste dochterfokwaarden van de Brentanozoon. ‘Een verervingspatroon zonder fouten met bescheiden lichaamsmaten,
prima gebruikskenmerken, beste benen en een goede
persistentie. Daarbĳ heeft de vader voor een plus op
de gehalten gezorgd.’
Ondanks meerder keren spoelen als vaars heeft Joska
in stal De Cock niet veel nakomelingen gebracht.
Een dochter van Brasil rf moest onlangs worden afgevoerd, omdat ze diep in lactatie verwierp. En een
tweeling van Balisto moet nog kalven.
Een belangrĳke verklaring voor het gemak waarmee
Joska zich handhaaft in het grote koppel, is volgens
haar eigenaar het atletisch vermogen van de koe en
de kracht in haar beenwerk. ‘Ze beweegt opvallend
gemakkelĳk en soepel. Ze stapt met lange passen
kaarsrecht vooruit. Als je haar ziet lopen, is het één
rechte lĳn, net of er wieltjes onder zitten’, vertelt hĳ
beeldend.

Liever foutloos dan opvallend
‘Zĳn favoriete koe zal Joska niet zĳn’, grapt De Cock,
als hĳ de dierenarts zĳn spullen ziet inpakken. ‘Aan
probleemloze koeien kan hĳ niets verdienen’, verklaart de veehouder, verwĳzend naar de uitstekende
klauwgezondheid en het nog altĳd consequent lage
celgetal van de zevenjarige. Daarbĳ is Joska ondanks
gemiddelde melkgiften van dik 50 liter in haar tweede, derde en vierde lactatie consequent drachtig geworden van één inseminatie.
Foutloos. Dat is de term die melkveehouder Frank De
Cock vaak gebruikt als hĳ Delta Joska omschrĳft. ‘Ze
heeft niet de hoogste gehaltes en lactatiewaardes en
we hebben koeien in de stal die fraaier zĳn. Maar die
hebben allemaal niet wat Joska heeft. Ze is misschien
in niets super, maar ze is ook in niks verkeerd’, motiveert de veehouder zĳn voorkeur. ‘Natuurlĳk kan
deze oudere koe met haar fokwaarden niet meer
concurreren met de allerhoogste jonge dieren. Maar
die moeten zich eerst nog maar eens bewĳzen. Joska
heeft dat al lang en breed gedaan.’
‘We houden koeien om een boterham te verdienen.
Dat betekent dat de dieren in de eerste plaats voer
efficiënt moeten omzetten in melk en in de tweede
plaats probleemloos moeten functioneren in een
groot koppel. Aan koeien die opvallen omdat ze uitblinken op één onderdeel, hebben we niets als ze op
andere onderdelen steken laten vallen’, stelt De
Cock. ‘Liever zien we een koppel onopvallende koeien zonder fouten. En dat is precies wat Delta Joska
ons iedere dag toont.’ l
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