Blaarkopproducties nader bekeken
Jaarlijks worden in september de gemiddelde producties per ras of rasgroep berekend. Op aanvraag ontvingen wij van CRV ook
de gemiddelden van de blaarkopkruislingen met tenminste 50%G, en de hoogste producties per leeftijdsgroep.
Aantal blaarkoppen in MPR voor het eerst in meer dan tien jaar weer boven 700
Het aantal blaarkoppen in de MPR is gering, maar vertoont de laatste jaren een aardige stijging. Verheugend is dat het aantal
voor het eerst sinds twaalf jaar weer boven 700 is gekomen. Het betreft koeien met 87-100%G die een lactatie afsloten in de
periode van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014. Bij dergelijke geringe aantallen zijn de bedrijfsinvloeden groot.
Aangezien blaarkoppen in toenemende mate op biologische bedrijven gehouden worden, staat het rasgemiddelde onder druk.
Mogelijk is de blaarkop het ras met het hoogst percentage melkkoeien in de biologische sector, maar daar zijn geen concrete
cijfers over.
Voorbeeld van het effect van bedrijfsinvloeden op het rasgemiddelde: een bedrijf melkveebedrijf met 50 melklijsten en gemiddeld
7000 kg melk stopt, en de koeien worden overgenomen door een biologisch bedrijf dat nagenoeg geen krachtvoer voert en
waarop het ruwvoer ook een wat lagere voederwaarde heeft. De koeien halen daar nog een gemiddelde van 5000 kg. Het rasgemiddelde van 700 koeien daalt hierdoor van 6000 naar 5850 kg melk. Vaak heeft een rantsoen met een lagere energiewaarde
ook invloed op het eiwitgehalte (lager). Dit voorbeeld maakt duidelijk dat gemiddelden van rassen met kleine aantallen zonder
meer te vergelijken, geen alleszeggende vergelijking geeft, want ook de bedrijfsinvloeden tellen mee.
Forse toename aantal blaarkopkruislingen
Voor het vierde jaar op rij hebben we ook de beschikking over het aantal en de gemiddelde producties van de blaarkopkruislingen met 50-75%G (incl. de blaarkoppen die deels als ‘onbekend’ te boek staan). Was het aantal blaarkopkruislingen met 5075%G in het boekjaar 2010-2011 nog 1484 stuks, in het afgelopen boekjaar 2013-2014 ging het om 1865 stuks; een stijging van
381 stuks in drie jaar tijd, dat is +ruim 25%. Positief voor het ras is dat het in hoge mate om dieren met een blaarkopvader en
een HF-moederlijn gaat. De productietrend van deze groep was overeenkomstig met de andere rassen. Daarnaast is er nog een
aanzienlijk aantal ‘blaarkopkruislingen’ met 37%G, bijvoorbeeld dochters van stieren met 62-75%G.
Producties:
Aantal afgesloten lijsten en producties in de periode sept.2013 t/m aug.2014:
Percentage ras aantal
lft
dgn kg melk % vet % eiwit EJR
87,5 en 100%G
705
4.03 314
5750 4,35 3,58 1402
50 - 75%G
1865
4.02 321
6629 4,40 3,56 1598

TKT
384
389

Hoogste producties per lactatiegroep
Eveneens ontvingen we na opvraag van CRV de 25 hoogste producties per lactatiegroep (blaarkoppen met tenminste 87%G).
Hieronder de 10 hoogsten per groep (op basis van EJR): (let wel dat deze 50 dieren bijna 8% van de 705 blaarkoppen in MPR zijn)

< Greetje 58 (87%), vijfde bij de vaarzen
en haar moeder
Greetje 52 (75%G) een heel goede >
vertegenwoordigster van de kruislingen

