Blaarkopproducties nader bekeken
Jaarlijks worden in september de gemiddelde producties per ras en rasgroep berekend. Op aanvraag ontvingen wij van CRV ook
de gemiddelden van de blaarkopkruislingen met tenminste 50%G, en de hoogste producties per leeftijdsgroep.
Record aantal blaarkoppen in MPR sinds bijna 20 jaar?
Het aantal melkkoeien in Nederland steeg duidelijk als gevolg van de afschaffing van het melkquotum. Grote, uitbreidende
bedrijven haalden zelfs ladingen melkvee uit het buitenland. Zo niet de blaarkopveehouders, dat zijn niet de grote uitbreiders.
Toch waren er in het afgelopen MPR-jaar 2015-2016 (afgesloten lijsten van 1 september 2015 tot 1 september 2016) aanzienlijk
meer blaarkoppen en blaarkopkruislingen in de MPR. Het aantal blaarkoppen met tenminste 87%G steeg van 752 stuks naar
823. Een toename met 9,4%. Het dieptepunt qua aantal was het jaar 2005-2006 met 573 stuks. In nu precies 10 jaar tijd is er
dus sprake van een stijging van 43,6%. Dat mag een zeer heuglijk feit genoemd worden.
Ook aanzienlijke toename aantal blaarkopkruislingen
Voor het zesde 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 2015-2016 waren het maar liefst 2216 stuks. Dat is
ruim 300 meer dan in het vorige jaar, en een stijging van 732 stuks in vijf jaar tijd; een toename van 49,3%. Positief voor het ras
is dat het in hoge mate gaat om dieren met een blaarkopvader en een HF-moederlijn. De productietrend van beide groepen bleef
nagenoeg gelijk, met een stijging van de gehalten. Daarnaast is er nog een aanzienlijk aantal ‘blaarkopkruislingen’ met 37%G,
maar die vallen buiten bovengenoemde categorieën.
De toename van zowel het aantal blaarkoppen met tenminste 87%G als ook het aantal blaarkopkruislingen is grotendeels toe te
schrijven aan een bedrijf dat startte met MPR en een biologisch bedrijf dat na een periode van bedrijfsverhuizing na anderhalf
jaar stilstand opnieuw startte met MPR.
Zwart en rood
Met een relatief groot aantal in de biologische sector staat het rasgemiddelde ten opzichte van andere rassen onder druk. De
verhouding zwartblaar / roodblaar is 39% zwartblaar en 61% roodblaar. Het aantal zwartblaren steeg iets meer dan het aantal
roodblaren. De roodblaren zijn ca. 2 maanden ouder, de liters 400 kg hoger, het vetgehalte 0,13% lager en het eiwitgehalte
0,04% hoger. Hier kan sprake zijn van bedrijfsinvloeden omdat er bedrijven zijn die bij voorkeur zwart- of bij voorkeur roodblaren
houden. Bij de geringe aantallen, zoals bij de blaarkoppen, zijn de bedrijfsinvloeden op het rasgemiddelde aanzienlijk. Van de
kruislingen hebben wij geen verdeling in zwart en rood ontvangen. De gemiddelde tussenkalftijd nam met 8 dagen toe.
Producties:
Aantal afgesloten lijsten en producties in de periode sept.2015 t/m aug.2016:
Percentage ras aantal
lft
dgn kg melk % vet % eiwit EJR
87,5 en 100%G
823
4.02 323
5905 4,39 3,62 1259
50 - 75%G
2216
4.01 321
6580 4,42 3,59 1427

TKT
393
384

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 berekende EJR (Sommige koeien vielen op 1 EJR-punt nèt buiten de top 10, die
zijn dus niet vermeld. Het is net als met de topsport…0,01 seconde maakt het verschil van wel of geen medaille…)(let wel: de vermelde 50
dieren vormen 6% van de 823 blaarkoppen in MPR):
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< Janna 53

Gemma 29 >

< Florien

Biene 72 >

