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.
Meer blaarkoppen in MPR dan 15 jaar geleden; sinds vele jaren meer dan 750 stuks
Het aantal blaarkoppen in de MPR is gering, maar vertoont de laatste jaren een aardige stijging. Het dieptepunt was het jaar
2005-2006 met 573 stuks. Steeg het aantal in 2013-2014 tot 705, in het laatste jaar 2014-2015 betrof het 752 stuks; een sttijging
van ruim 6%. Het betreft koeien met 87-100%G die een lactatie afsloten in de periode van 1 september 2014 tot en met 31
augustus 2015. Bij dergelijke geringe aantallen zijn de bedrijfsinvloeden groot. Met een toenemend aantal in de biologische
sector staat het rasgemiddelde ten opzichte van andere rassen onder druk. De zeer beperkte stijging van de gemiddelde
dagproductie komt overeen met de stijging van het landelijk gemiddelde over de rassen heen. De gemiddelde leeftijd daalde met
een maand; vermoedelijk het gevolg van een iets grotere instroom van jonge koeien. De verhouding zwartblaar / roodblaar is
ongeveer een derde / twee derde. De roodblaren zijn ca. 2 maanden ouder, en mede daardoor een iets hoger gemiddelde.
Toename aantal blaarkopkruislingen
Voor het vijfde 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 2014-2015 ging het om 1903 stuks; een stijging van
417 stuks in vier jaar tijd, dat is +ruim 28%. 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 ook 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.2014 t/m aug.2015:
Percentage ras aantal
lft
dgn kg melk % vet % eiwit EJR
87,5 en 100%G
752
4.02 320
5869 4,33 3,56 1419
50 - 75%G
1903
4.01 321
6586 4,36 3,55 1584

TKT
385
386

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 7% van de 752 blaarkoppen in MPR zijn)

Ginnie 63, hoogste 4e lactatie
Gemma 29, één na hoogste 2e lactatie

Kruislingen tenminste 50%G met een blaarkopvader (handmatig opgezocht in database ontvangen van CRV juli 2015)
(het betreft dus bij lange na niet alle blaarkopkruislingen met tenminste 50%G)

